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Nordisk Råd (NCM) støtter et nyt cross boarder samarbejdsprojekt

DEH og Hviderusland havde for en del år siden et EU støttet projekt om

patientrettigheder. I løbet af dette samarbejde deltog en gruppe fra



2

Hviderusland i et studiebesøg her i landet. Et besøg hos Kræftens Bekæmpelse

gjorde et stort indtryk på medlemmer af den hviderussiske gruppe.

Siden har en del af gruppen etableret sin egen NGO, der støtter tidligere

kræftpatienter i at udvikle eget kvalitets liv under eller efter en behandling.

DEH blev spurgt om vi atter ville være partner og denne gang også med

Litauen. Vor partner EuroBelarus søgte om støtte til dette samarbejdsprojekt og

fik positivt tilsagn.

Projektet har flere faser og løber over 2017. Første fase er netop afviklet: En

studietur til Litauen hvor de litauiske partnere fremviste deres system inden for

kræftbehandling:

 Besøg hos ’National Cancer Institute’ i Vilnius, som minder om vort

Rigshospitalet;

 Besøg hos ’Lithuanian University of Health Sciences’ i Kaunas, og

minder om vor RUC, har dog en hospitals del og forskning tilknyttet;

 Besøg hos en katolsk kirke: NGO Activity center Bernardinai, Klaipeda,

nyoprettet afd. i Vilnius

 Besøg af en læge som arbejder indenfor Oncology nutrition;

 Besøg af Cancer NGO paraplyorganisation POLA, der svarer til Kræftens

Bekæmpelse i Danmark

Fokus under disse besøg var først almindelig viden om kræft

behandlingssystemet i Litauen, og herefter ikke mindst fokus på den

psykosociale indsats og psykologernes terapeutiske rolle i forhold til at skabe et

godt liv for kræftpatienter. Drøftede problemstillinger:

 Manglende kommunikations- og lytte evner hos mange fagfolk, her bl.a.

lægerne;

 Manglende brug af psykologernes faglighed;

 Manglende terapeutiske redskaber og kvalitetskrav for psykologer, der

arbejder med kræft patienter;

 NGOernes rolle og træning af frivillige i f.m. aktiviteter målrettet

kræftpatienter;

 Kirkens rolle i samme forbindelse;
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 Manglende samarbejde mellem NGOer og myndigheder, også de

besluttende myndigheder;

 Manglende fundraising til forskning

NGO Activity center Bernardinai, Klaipeda

Hvad er så DEH’s rolle og opgaver i de næste faser:

 I april og maj skal der indsamles viden og materiale til at understøtte

ovennævnte problemstillinger;

 I juni skal DEH deltage i studiebesøg i Hviderusland, som i indhold vil

svare til studieturen i Litauen;

 Og i september skal DEH planlægge, modtage og introducere til

danske forhold omkring kræftbehandling baseret på de lærte

problemstillinger i hhv. Litauen og Hviderusland.

Vil du, eller kender du nogen, som har kendskab til ovennævnte område og

arbejde, godt tænke sig at være en del af dette projekt, kontakt mig da gerne.

Lene Petersen / Kontaktperson i projektet for DEH

Lene.petersen@post.tele.dk

EN LILLE REMINDER OG TAK

Tak til jer der allerede har indbetalt kontingentet. Til jer andre: Hvis du har

mulighed for at finde de 150 kr til kontingent for 2017 og sende dem til DEH, vil

bestyrelsen blive meget glade. Send dem via hjemmesiden på PayPal eller til

Danske Bank: Reg 4180 konto 2580063686.
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