
”Changing Cancer Care” hjælper kræftpatienter under corona-krisen 
 
Projektet ”Changing Cancer Care” (CCC) bidrager med hjælp til udsatte kræftpatienter under corona-krisen, 

da sygehusvæsenet står under ekstra stort pres og samfundet bliver opfordret til at tage særligt hensyn til 

og hjælpe udsatte grupper af borgere. Til den gruppe hører kræftpatienter med et svækket immunforsvar, 

som er særligt sårbare, hvis de bliver smittet med corona.  

Derfor er vi meget glade for, at CCC’s forskning i sundhedsteknologi nu kommer kræftpatienterne til gode i 

forbindelse med corona-udfordringerne. 

 

CCC har udlånt fire transportable blodprøve-apparater, der hurtigt og præcist screener blodværdier, til de 

onkologiske afdelinger i Næstved og Roskilde. Her bidrager HemoCue-apparaterne til, at kræftpatienter i 

kemoterapi og med svækket immunforsvar hurtigt kan få svar på, om de skal indlægges eller kan tage hjem.  

  

Normalt vil de patienter – hvis de får feber – møde op på sygehuset, hvor de får taget en blodprøve og bliver 

indlagt i fem-seks timer og nogle gange natten over, indtil der kommer svar på blodprøven. Med de små og 

transportable HemoCue-apparater har man nu kunnet indrette et særligt område kun til kræftpatienterne – 

fordi feber også kan være tegn på corona-smitte. Et prik i fingeren giver nok blod til analysen og viser efter 

få minutter patientens blod-værdier. Herefter kan patienterne enten hurtigt sendes hjem – eller indlægges, 

hvis der er behov for det. 

 
Det er der flere fordele ved: 
• De svækkede patienter opholder sig kortere tid på sygehuset, så risikoen for corona-smitte mindskes - både 

for de patienter, der kommer ind og får taget blodprøve, og for andre svækkede patienter, der allerede er 

indlagt. 

• At undgå ventetid og indlæggelse for blodprøvesvar er både bedre og nemmere for patienterne, og 

samtidig mindskes presset på udstyr, sengepladser og personale, som dermed frigives til corona-indsatsen 

og anden kritisk behandling  

Vi er meget glade for, at vores flerårige arbejde med at finde og teste sundhedsteknologi, der er enkelt og 

hurtigt at bruge og endda kan udlånes til patientens eget hjem – nu også får betydning for corona-indsatsen. 



Med udgangspunkt i de erfaringer, der allerede er gjort i CCC-projektet, kom corona-setuppet i stand i løbet 

af kun en uge. 

 


