
 

 

 

 

 

 

 

Lung Cancer Europe (LuCE) har lanceret sin 7. LuCE-rapport:  

Udfordringer i plejeforløbet og præferencer hos personer med lungecancer i Europa 

 

Lange ventetider og manglende information:  
De vigtigste udfordringer i plejeforløbet ifølge 

personer med lungecancer i Europa 
 

 

• Der blev rapporteret om betydelige forsinkelser fra de første tegn på lungekræft til 
diagnosen af sygdommen. 84 % af deltagerne foreslog hurtig sporing af tjenester som 
det højest prioriterede tiltag til at forbedre oplevelsen af det diagnostiske forløb. 
 

• Implementering af screeningsprogrammer for lungekræft blev identificeret som det 
mest nyttige tiltag for at opnå en tidligere diagnose af sygdommen (64 %). 
 

• Kun 53 % af deltagerne bekræftede, at de havde modtaget og forstået alle de 
oplysninger, de havde brug for, inden de gav deres samtykke til behandlingen.  

 

1. december 2022. Lung Cancer Europe (LuCE) har lanceret den 7. udgave af LuCE-rapporten. 
Dette er et årligt initiativ, der ledes af lungekræftpatientorganisationer i hele Europa med det 
formål at øge bevidstheden om de hovedudfordringer, som mennesker, der er ramt af denne 
sygdom, står over for.  
 
Rapporten med titlen 'Udfordringer i plejeforløbet og præferencer hos personer med 
lungecancer i Europa', har undersøgt erfaringer og anbefalinger fra personer diagnosticeret med 
lungekræft fra sygdomspræsentationen til diagnose, til behandling og opfølgning. 
Oplysningerne blev indhentet gennem selvudfyldte online spørgeskemaer udfyldt af 991 
personer diagnosticeret med lungecancer i WHOs europæiske region.  
 

Anne-Marie Baird, formand for LuCE, udtalte: 
 

"Formålet med denne rapport var at identificere barrierer og forbedringsområder for at 
forbedre plejeforløbet for lungekræft. Selv med forskelle i struktur og levering af pleje i 
Europa understreger resultaterne af denne rapport behovet for personcentrerede 
modeller, der udvikler og forbedrer partnerskaber mellem enkeltpersoner og deres 
sundhedsudbydere. Den understreger også det fortsatte behov for forbedringer i både 
adgangen til og leveringen af pleje for mennesker, der er ramt af lungekræft." 



 

RESULTATER 

Et udvalg af de vigtigste resultater fra LuCE-rapporten omfatter: 

Diagnostisk forløb 
 

• Størstedelen af de adspurgte deltagere (84 %) prioriterede behovet for hurtig sporing af 
tjenester for at reducere ventetiden, efterfulgt af et kontaktpunkt i deres sundhedsteam 
(73 %) og tilbuddet om køreplan for den diagnostiske proces (72 %).  

 

• Lange ventetider i forbindelse med diagnosticering af lungekræft er en af de største 
udfordringer i hele Europa. Et betydeligt antal deltagere ventede i mere end en måned 
på at kontakte deres læge fra de oplevede de første symptomer (40 %), på at få en tid i 
den almene sundhedspleje (20 %), på at komme til en lungespecialist (27,3 %) og på at 
få en diagnose siden første konsultation med en specialist (28,2 %). 

 

• Hurtige diagnostiske forløb ville forkorte denne stressende tidsperiode. Dog er 
implementering af screeningsprogrammer (64 %) ifølge deltagerne i undersøgelsen, den 
foranstaltning der ville bidrage mest til at opnå en tidligere diagnose af lungecancer.  
 

Om screening for lungekræft forklarede Anne Marie Baird: 
 

"Gennemførelse af lavdosis CT-screening (LDCT) er den bedste mulighed for at sikre et 
stadieskift i diagnosticering af denne sygdom. Det kan redde livet på mange af vores 
kære gennem tidligere diagnosticering og bør implementeres som et emne med høj 
prioritet i de europæiske lande." 

 
 

Behandlingsforløb 
 

• Der er behov for fuldstændige og forståelige oplysninger for at kunne træffe fælles 
beslutninger. Deltagerne rapporterede dog, at de manglede information forud for 
behandlingen, især når de modtog farmakoterapi: 47 % af deltagerne modtog eller 
forstod ikke alle de oplysninger, de havde brug for til at træffe en passende fælles 
beslutningstagning.  

 

• Information om tilgængelige behandlingsmuligheder (79 %), fordele og ulemper ved 
hver enkelt mulighed (74 %) og potentielle bivirkninger og risici (70 %) blev angivet som 
de vigtigste emner i forbindelse med beslutningstagning om behandling. Deltagerne 
foreslog også brugen af almindelige ord (56 %) og værdien af at have en samtale med 
en specialist (51 %) for bedre at forstå medicinske oplysninger.  

 

• Adgang til tværfaglig og integreret pleje af høj kvalitet er afgørende for at kunne 
håndtere de vanskeligheder, der er forbundet med lungekræft. Imidlertid erkendte 35 
%, at deres generelle behov ikke blev dækket tilstrækkeligt af deres sundhedsteam. De 
vigtigste prioriteter var at forbedre støtten til håndtering af bivirkninger (især 
smertebehandling), mere information og vejledning om kliniske forsøg (48 %) samt 
følelsesmæssige og sociale spørgsmål (40 %).  

 

• Kommunikation mellem mennesker med lungekræft og sundhedspersonale er 
afgørende for en god understøttende behandling i hele sygdomsforløbet. Halvdelen af 
deltagerne (49 %) erklærede dog, at de ikke havde delt alle aspekter af deres 
sundhedstilstand med deres sundhedsteam. Følgende foranstaltninger blev foreslået 



for at forbedre kommunikationsprocessen: adgang til specialiseret 
kræftsygeplejerskekonsultation (44 %), længere lægekonsultation (44 %) og at have et 
centralt kontaktpunkt (44 %).  

 
 
Endelig bemærkede Anne Marie Baird også, at:  

 
"Mennesker med lungekræft har brug for fuldstændige, omfattende og forståelige 

oplysninger for at kunne træffe fælles beslutninger. God kommunikation med det kliniske 
team er afgørende, og der er behov for mange forbedringer for at etablere fælles 
beslutningstagning i den virkelige verden." 

 
 
RAPPORT 
 
Den fuldstændige rapport samt resuméet kan findes her: www.lungcancereurope.eu 
 
 
 
Lung Cancer Europe (LuCE) 

Lung Cancer Europe (LuCE) er en almennyttig paraplyorganisation, der blev oprettet i 2013 for at skabe 

en platform for lungecancerpatientforeninger og -netværk på europæisk plan. Vores vision er, at alle 

europæere (patienter, familier og plejere), der er ramt af lungekræft, skal have lige adgang til optimal 

behandling, så de får det bedst mulige resultat og den bedst mulige livskvalitet. LuCE samarbejder med 

medlemmer og andre interessenter om at afstigmatisere sygdommen og sikre, at de, der rammes af 

lungekræft, får den pleje, de har brug for, for at opnå de bedst mulige resultater. Vi giver medlemmerne 

mulighed for at sikre en stærk og effektiv interessevaretagelse for lungecancerpatienter i hele Europa. 

Kontakt:  info@lungcancereurope.eu - www.lungcancereurope.eu  
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