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Kræftværket, Rigshospitalet
Maiken Hjerming
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, afsnit 4054, 2100 København Ø.
Maiken.hjerming@regionh.dk
Telefon: 35456486 eller mobil 21426365
2015
15-29 år
Unge i et behandlings eller kontrolforløb for kræft.
Alle er velkomne til at deltage i Ungepanelet.
Der er typisk et fremmøde på 7-10 unge (indlagte patienter og unge der
kommer hjemmefra).
Unge inviteres på de sociale medier samt ophæng på Rigest
Ungeopslagstavler – samt som begivenhed på Kræftværkets lukkede
Facebook gruppe.
Læge(r) fra Kræftværkets forskergruppe, ungeambassadør(er) samt
ungekoordinator deltager ligeledes i møderne. Ved flere Ungepanelmøder har
”folk udefra” ligeledes været inviteret med afsæt i dagsorden. Der bliver
skrevet referat fra møderne, som bliver postet på Kræftværkets lukkede
Facebook gruppe
Fire gange om året i tidsrummet kl.16-19.30 inklusiv fællesspisning.
Den overordnet dagsorden er altid:
”Har du lyst til at hjælpe os med at gøre forholdene for unge med kræft
bedre?
Unge inviteres ligeledes altid til at komme med punkter til dagsordenen.
Med afsæt i flere workshop (#Mulighedernes rum) har vi etableret to
ambulante behandlingsrum/ungespor for unge i et kræftforløb for akut
leukæmi og/eller knoglemarvstransplantation samt lymfekræft.
Fokus på Fremtidens ambulatorium. Hvordan kan/skal ambulante tider og
kontrolforløb se ud i et ungeperspektiv.
Invitation til kæreste, søskende og venner om at mødes i Kræftværket fire
gange årligt. Initiativ taget af pårørende i Kræftværket med opbakning fra
Ungepanel.
Unge fra Kræftværkets Ungepanel deltager i møde med fokus på unge i
kirurgisk regi.
Vi håber at app, som unge fra Kræftværket har været med til at udvikle bliver
tilgængelig for alle unge i Danmark i et Kræftforløb primo 2020.
Vi har præsenteret postere om ”#Mulighedernes rum” (ambulante
behandlingsrum/ungespor). Unge har ved indvielsen af ungerummene holdt
taler med fokus på betydningen af at få behandling sammen med andre unge.
Ungerummene er etableret med økonomisk støtte fra TrygFonden og
Kronprins Frederiks og Kronprinsesses Marys Fond.

