Patienternes oplevelser af lungekræft under COVID-19
Indsigt fra Danmark

Introduktion
COVID-19-pandemien har haft en dyb indvirkning på patienter, herunder dem, der
lever med lungekræft, og sundhedssystemer rundt om i verden.
Global Lung Cancer Coalition (GLCC), en alliance af 42 patientorganisationer fra 30 lande over
hele verden, ønskede at forstå, om COVID-19 stadig påvirker den behandling, patienter
modtager, og at sammenligne patienters erfaringer i forskellige lande.
I december 2021 delte GLCC en global online patientoplevelsesundersøgelse.
Undersøgelsen løb i otte uger og modtog 555 svar fra patienter i 21 lande.

Nøglefund fra Danmark

43% af de
responderende
patienter er i
øjeblikket i
behandling, og 55%
var færdige med
behandlingen.

http://thenounproject.com
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81% sagde, at de ville deltage
i en screeningsaftale, hvis de
blev inviteret
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Opfordring til handling
Medlemmerne af GLCC opfordrer til implementering af de rettigheder, der er skitseret i dets
patientcharter, nemlig at sikre, at alle lungekræftpatienter har adgang til sundhedspleje af høj
kvalitet; informeret selvbestemmelse, som omfatter involvering i beslutningstagning; og fysisk
og mental integritet.

Mere information
GLCC's medlem i Danmark er Dansk Lungekræftforening:
https://lungekraeft.com
For mere information om denne undersøgelse og GLCC's arbejde, besøg venligst
vores hjemmeside: https://www.lungcancercoalition.org eller e-mail til vores
sekretariat på: glcc@roycastle.org
Open link

