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Notat 
 

”Vi samler kræfterne” et tværkommunalt samarbejde på kræftom-
rådet mellem Ballerup, Egedal, Furesø, Herlev, Gladsaxe og Rødovre 

Kommuner 
 
Baggrund: 

En fagligt velkvalificeret opgaveløsning indenfor kræftområdet forudsætter, 
at kommunerne tilegner sig nye kompetencer og viden, da området for de 

fleste kommuner er en relativt ny opgave. Med det relativt begrænsede vo-
lumen af borgere i målgruppen i hver kommune og opgavens specialiserede 
natur, kan det være vanskeligt for den enkelte kommune at opøve og op-

retholde den rette faglighed. 
 

Det overordnede mål med det tværkommunale samarbejde på kræftområ-
det er at sikre, at borgere med kræft i Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal, 

Ballerup og Rødovre Kommune får tilbudt målrettede rehabiliterende og pal-
liative indsatser af høj faglig kvalitet. Det er centralt, at de involverede 
kommuners ressourcer anvendes mest effektivt, således at det er muligt at 

have flere forskellige og differentierede tilbud til gavn for forskellige typer 
borgere, herunder også borgere med komplekse behov. 

 
Nye samarbejdsformer  
For at kunne tilbyde borgerne fagligt velkvalificerende rehabiliterende og 

palliative indsatser, har formålet også været at udvikle en ny samarbejds-
form og organisering mellem kommunerne, som passer til opgaven. 

 
Endvidere har det været vigtigt at sikre sammenhængende rehabiliterings-
forløb på tværs af sektorer og ikke mindst sikre, at borgerne tilbydes en re-

habiliterende og/eller palliativ indsats, der tager udgangspunkt i de behov 
den enkelte borger har. Det tværsektorielle samarbejde på kræftområdet er 



 

 

Side 2 

 

i udarbejdelse af modellen sikret ved deltagelse af Herlev Hospitals medvir-

ken i udarbejdelsen af de overordnede principper og model for samarbejdet. 
 

Under udarbejdelsen af principperne og model for det tværkommunale 
samarbejde, er det blevet synligt, at det tværsektorielle samarbejde mellem 
hospital, praksissektor og kommune ikke fungerer optimalt i dag og derfor 

fordrer, at aktørerne på sundhedsområdet udvikler nye organisatoriske 
samarbejdsmodeller. 

 
Overordnede principper for det tværkommunale samarbejde  

Følgende overordnede principper ligger til grund for det tværkommunale 

samarbejde:  

 Øget faglig kvalitet 

 Fælles kvalitetsstandarder og ensartede tilbud 

 Inddragelse af eksterne samarbejdspartnere 

 Mellemkommunal udgiftsneutralitet 

 Borgerens mobilitet på tværs af kommunegrænser 

 Højere grad af organisatorisk robusthed 

For at kunne implementere og sikre at højt fagligt tilbud, baseret på formål 
og de overordnede principper for det tværkommunale samarbejde, er kom-

munerne forpligtede til at anvende de tværkommunale indsatser. Det vil si-
ge, at en borger ikke kan blive tilbudt et alternativt eller parallelt tilbud i 
hjemkommunen. Derimod kan en borger altid tilbydes fysisk træning på 

hold for blandede diagnoser, såfremt borgeren ikke ønsker at modtage det 
tværkommunale tilbud. 

Målgruppen 

Målgruppen for det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og pallia-
tion i forbindelse med kræft er borgere i Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Rødov-

re, Furesø og Egedal Kommune, som: 

 Er under behandling for en kræftsygdom eller som har afsluttet be-

handlingen inden for de seneste 2 år. 

 Er i risiko for eller har fået betydelige begrænsninger i sin fysiske, 
psykiske og/eller sociale funktionsevne som følge af en kræftsygdom 

eller behandlingen heraf.  

 Har senfølger konstateret og diagnosticeret op til 5 år efter endt be-

handling.  

Geografisk placering af de tværkommunale indsatser 

Den overordnede model for den geografiske placering af indsatserne i det 

tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse 
med kræft tager udgangspunkt i, at: 

 Alle seks kommuner skal tilbyde ’fysisk træning til blandede diagno-
ser’ til kommunens egne borgere.  
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 Alle seks kommuner skal varetage en eller flere af de målgruppespe-

cifikke indsatser, som tilgodeser særlig behov hos en mere præcist 
defineret gruppe.  

 Alle seks kommuner skal bidrage og på skift være ansvarlige for af-
holdelsen af patientundervisning. 

Det foreslås, at følgende tværkommunale indsatser igangsættes i maj må-

ned 2015: 
 Fysisk aktivitet til blandende diagnoser 

 Fysisk aktivitet til mænd 
 Fysisk aktivitet til brystopererede  
 Fysisk aktivitet til unge 

 Bækkenbundstræning til mænd med prostatakræft 
 Patientundervisning 

 
Fordelingen af indsatserne imellem kommunerne er: 
Ballerup Kommune: 

 Fysisk aktivitet til unge 
 Patientundervisning (første forløb) 

 Fysisk aktivitet til blandende diagnose (kun egne borgere) 
Gladsaxe Kommune: 

 Fysisk aktivitet til mænd 
 Fysisk aktivitet til blandende diagnoser (kun egne borgere) 

Herlev Kommune: 

 Fysisk aktivitet til mænd 
 Fysisk aktivitet til blandende diagnoser (kun egne borgere) 

Rødovre Kommune: 
 Fysisk aktivitet til brystopererede  
 Fysisk aktivitet til blandende diagnoser (kun egne borgere) 

Furesø Kommune: 
 Fysisk aktivitet til brystopererede  

 Fysisk aktivitet til blandende diagnoser (kun egne borgere) 
Egedal Kommune 

 Bækkenbundstræning til mænd med prostatakræft 

 Fysisk aktivitet til blandende diagnoser (kun egne borgere) 
 

Derudover er der i arbejdsgrupperne igangsat beskrivelse af den tværkom-
munale indsats til borgere med kræft i hjernen og borgere med hovedhals-
kræft.  

Pilottest: 

I perioden september 2014 til februar 2015 er der gennemført en pilottest 

af det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbin-
delse med kræft. Formålet med pilottesten var, at: 

 afprøve koordineringen af de tværkommunale indsatser mellem 

kommunerne, herunder de aftalte arbejdsgange, sagsbehandlingsfri-
ster samt kommunikationskanaler.   

 indsamle erfaringer om borgernes mobilitet på tværs af kommune-
grænserne.  
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 indsamle erfaringer om udfordringerne i det tværsektorielle felt. 

Der blev igangsat to tværkommunale indsatser, som var ’Fysisk træning til 
mænd’ og ’Bækkenbundstræning til mænd med prostatakræft’. De foreløbi-

ge resultater og erfaringer af pilottesten bygger på et meget lille grundlag. 
Pilottesten er på den baggrund forlænget til maj 2015. 

Tidsplan: 

Det tværkommunale samarbejde igangsættes i maj 2015. 

Maj -31. december 2015 vil være en pilotperiode, der skal evalueres primo 

2016 med henblik på at lave justeringer i model for det tværkommunale 
samarbejde. 


