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Da COVID-19 pandemien ramte Danmark
Kræftbehandling, opfølgning og
rehabilitering blev omorganiseret
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Onkologiske patienter,
OUH (n=4570)
Spørgeskema maj 2020

EORTC QLQ-C30

COPICADS
2020

KB ”Barometerundersøgelse”
2017

2019

Global QoL

Mean (SD)
(N=4570)
71.3 (21.4)

Mean
N=5314
71.9

Mean
N=3153
74.4

Functional scales*
Physical functioning
Role functioning
Emotional functioning
Cognitive functioning
Social functioning

81.4 (21.1)
77.8 (27.4)
82.8 (18.8)
85.4 (18.8)
85.3 (19.4)

82.8
76.5
82.8
84.0
86.5

86.2
80.3
84.4
85.8
88.3

* scores range from 0 to 100, with a higher score representing a higher level of
functioning

Livskvalitet og emotionelt
velbefindende var IKKE
forskellig fra niveauet hos
danske kræftpatienter før
COVID-19 pandemien
Lav QoL:
Yngre
Bor alene
Komorbiditet
Aktiv behandling
Vedligehold/palliativ beh.
Bekymret for at få COVID

Hæmatologiske patienter
OUH (n=2239)
Spørgeskema maj 2020

Lavere global livskvalitet men forventelig emotionel funktion og social
funktion – lav QoL korreleret med bekymring for at få COVID-19
Angst (mild/moderat/svær) (20%):
kvinde,
i aktiv behandling
Positiv overfor tele/video-kons:
lang uddannelse
gift/samboende
ingen komorbiditet

Bekymret for at få COVID-19:
kvinde,
gift/samboende,
komorbiditet,
uhelbredelig syg
i aktiv behandling

59% mere bange for deres kræft
end for COVID-19 -> især hos 70+
årige
Angst (59% borderline/case):
Depression
Oplevet ændring i kræftforløb
Bekymring om at kunne komme
på afdelingen

I alt 1251 patienter – heraf 37 danske
Spørgeskema maj 2020

Depression (51% borderline/case):
Angst
Komorbiditet
Ikke kunne komme på afdelingen

13 patienter i alderen 18-29 år tilknyttet Kræftværket,
Rigshospitalet blev interviewet over telefon
Lockdown påvirker heling:
At give og modtage støtte:
”Man er bedre til at læse folk når
man er sammen ansigt til ansigt
end via SMS eller en chatgruppe
eller sådan noget – det er lidt
sværere at fange om nogen ikke
har det så godt”
Patient, 22 år

Det svære samfundssind:
”Det er svært at være sammen
med folk hvis jeg ved at de ikke
passer på i samme grad som
jeg. Det er svært at være den
der skal pådutte reglerne”
Patient, 20 år

”Det er meget vigtigt for mig at give
min krop den bedste mulighed for at
komme sig og jeg synes det er svært at
der går endnu længere inden jeg kan
træne på den samme måde”
Patient, 29 år

40 patienter som deltog i COPICADS:
Telefoninterviews og psykologiske skalaer
Efterår 2020

Prisen for at leve med kræft under
COVID-19:
”Jeg vil så gerne se Paris, det har
jeg sagt i 40 år nu – men nu er jeg
bange for at jeg ikke når det”
Patient, 47 år

Lav psykologisk belastning
Høj grad af resiliens

Forandringer i kræftforløbet:

”For mig betyder den menneskelige
kontakt altså noget”
Patient, 52 år
Særlig sårbar:
”Ja, jeg føler mig sårbar, på grund af
min alder og på grund af min cancer, så
jeg tror jeg er i risiko for alvorlig
COVID-19”
Patient, 66 år

Betydning af familiens støtte:
”Du er meget alene med dine
tanker. Man får ingen støtte fra
familien. Og det er ikke fordi man
ikke kan få støtte fra personalet –
det kan man sagtens. Men det er
bare ikke det samme som
familien”
Patient, 47 år

Onkologiske patienter,
SUH (n=1160)
Spørgeskema forår 2020
Omlægning til telefonkonsultationer (2/3 af patienter)
Høj udbytte, tryghed og tillid:
• Mænd
• 65-79 årige
• Blodprøve/scannings-resultat

Nedsat udbytte, tryghed og tillid:
• Brystkræft
• Opfølgningsforløb
• Angst (27%)
• Lav sundhedskompetence
Kvinde
<49 år
Single
Førtidspension
Lunge- & brystkræft
Komorbiditet
Lav sundhedskompetence

Single
Kort uddannelse
Førtidspension
Lungekræft
Komorbiditet
Høj angst

Urologiske patienter,
OUH (n=100/280)
Spørgeskema forår 2020
•
•
•
•

Positive overfor telefonkonsultation (87%)
God kontakt med lægen (85%)
Kun 21% ville foretrække videokonsultation
Hverken køn eller afstand til hospital spiller en rolle
for tilfredshed

Patienter som bedømte sig at være i risiko for svær
COVID (81%)
• var mere tilfredse
• følte sig sikrere
• ville foretrække samme løsning under fremtidig
epidemi

Opsamling 1

• Livskvaliteten er ikke påvirket hos onkologiske patienter, men nedsat hos
hæmatologiske patienter
• Mellem 20-25% er angste – og det er især de patienter som er bekymret for
COVID
• Angst og lavere livskvalitet ses hos patienter i aktiv behandling, med færre sociale
ressourcer og lav sundhedskompetence – cave SOCIAL ULIGHED
• Patienter har oplevet sig særlig sårbare og isoleret

Opsamling 2
Danske kræftpatienter er
• Generelt tilfredse med deres forløb under pandemien
• Forstående overfor omlægning af forløb til f.eks. telemedicinske løsninger
• Tilfredse og trygge ved telefonkonsultationer
• Generelt mindre bekymrede for at få COVID end i andre lande
• Positive overfor fremtidige løsninger i form af telefon/videokonsultationer. Dog
ikke til alle patienter og ikke hver gang
• Patienter uden e-boks – deres perspektiver og ønsker…?
• Fokus på forløb på sygehus – ingen viden om hvad restriktioner har betydet for
patienter i rehabilitering eller basal palliation

