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COMPAS 
DANSK FORSKNINGSCENTER FOR LIGHED I KRÆFT 

Work Package Titel: WP3 Navigering gennem kompleks behandling 
 

Formål:   Vi vil undersøge om en individualiseret 
sygeplejeintervention i kombination med patient-
rapporterede symptomer (PROs) og fysisk træning kan 
forbedre overlevelsen, deltagelse i behandling, 
symptomer og livskvalitet blandt sårbare 
lungekræftpatienter.   

 

Metode:  Undersøgelsen er et lodtrækningsforsøg (1:1) blandt 
518 sårbare lungekræftpatienter. Deltagerne vil efter 
lodtrækning deltage enten i Navigate interventionen 
eller i standardbehandling og pleje. Patienter som skal 
deltage i interventionen får støtte fra en navigator 
sygeplejerske, giver løbende besked om symptomer 
(PROs) og deltager i fysisk træning. Navigator 
sygeplejerskerne vil følge patienten i 12 måneder og 
motivere til gennemførsel af behandling og ændring af 
sundhedsadfærd gennem samtaler fysisk eller per 
telefon en gang om ugen under træning, mindst to 
gange om ugen under behandlingen og en gang om 
måneden efter endt behandling. Navigator 
sygeplejersken vil gennem 12 måneder spørge 
patienten om PRO symptomer (enten elektronisk eller 
på telefon) for at kunne finde alvorlige symptomer, der 
kræver ændring i behandlingen samt symptomer, som 
patienten selv kan lære at håndtere. Patienter vil 
herudover deltage i et 12 ugers træningsprogram 2 
gang om ugen med konditionstræning og styrketræning 
for at forbedre det generelle helbred og øge deres 
mulighed for gennemførelse af behandlingen.  

 

Patienter inviteres til at deltage, hvis de har ikke-
småcellet lungekræft (inden for en uge efter 
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diagnosen), er over 18 år, har performancestatus <2 og 
er sårbare (vurderet ved hjælp af et skema med 15 
spørgsmål, som vi udvikler sammen med eksperter og 
lungekræftpatienter inden undersøgelsen går i gang). 
Patienter kan ikke deltage hvis de ikke kan ikke læse og 
forstå dansk eller har alvorlige problemer med 
hukommelse eller forståelse af information.  

 

Undersøgelsen finder sted ved Klinisk Onkologisk 
Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands 
Universitetshospital Roskilde, forskningsgruppen 
Psykologiske Aspekter af Kræft ved Kræftens 
Bekæmpelses Center for Kræftforskning og 
Lungekirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital og 
i samarbejde med et stort konsortium af 
samarbejdende lungemedicinske afdelinger og 
kræftafdelinger 

 

Forskere og 
forskningsenhed:  

-Pernille Bidstrup, seniorforsker, lektor, Ph.D., leder af 
forskningsgruppe, Psykologiske aspekter efter Kræft, 
Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.  

 

-Rikke Langballe, sygeplejerske og postdoc, 
Psykologiske aspekter efter Kræft, Kræftens 
Bekæmpelses Center for Kræftforskning.  

 

-Susanne Oksbjerg Dalton, overlæge, professor, 
Kræftens Bekæmpelse Center for Kræftforskning og 
COMAS, Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft 

 

-Erik Jakobsen, overlæge, Lungekirurgisk afdeling, 
Odense Universitetshospital. 

 

-Mads Nordahl Svendsen, Ledende overlæge, klinisk 
lektor ved Københavns Universitet, Klinisk Onkologisk 
Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands 
Universitetshospital  
 

Kontakt person: 
  

Pernille Bidstrup pernille@cancer.dk  
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