
Du er eksperten - vi er specialisten 
Måske er det lige netop dig og din erfaring vi søger til at indgå i et kommende patientpanel. Panelet skal 
bidrage med patient erfaringer og perspektiver på Ph.D-projektet; ”BELIEVE@BC – better life even after 
breast cancer” (2022- 2024) ved studerende Trine Lund-Jacobsen ved Klinik for Hormon- og 
Stofskiftesygdomme på Rigshospitalet.      

                                                                                                                                                                                                       
Kort om BELIEVE@BC-forskningsprojektet 

Mange patienter med brystkræft finder overgangen fra primær behandling til ambulant 
behandling med anti-østrogen, fysisk og psykisk vanskelig. Nogle af årsagerne til dette er den 
reducerede kontakt med sundhedspersonalet, samt eventuelle symptomer som smerter, 
træthed, appetitløshed og mindre støtte fra patientens netværk (da netværket anser 
patienten for sund og rask efter den primære behandling). Forskningsprojektet 
”BELIEVE@BC -better live even after breast cancer” har til formål at undersøge effekten af 

en ny version af en app (bone@BC) i forhold til patienter med brystkræfts hverdag.  

Vi søger kvinder fra hele Danmark som  
 Er tidligere eller nuværende patient diagnosticeret med brystkræft.  
 Har lyst til at indgå i et panel med 6-7 andre kvinder, hvor vi f.eks. drøfter projektets 

deltagerinformation, rekruttering, formidling og forskellige faser i projektet, design af appen med 
mere.   

 Har interesse i at fungere som et sparrings- og rådgivningspanel. 

Hvad består arbejdet i 
Trine Lund Jacobsen vil afholde møder med patientpanelet et par gange om året. Møderne er af 1-2 timers 
varighed og forventes at være i tidsrummet kl. 15.00 – 17.00 på hverdage, når det passer medlemmerne. 
Møderne vil som udgangspunkt være onlinemøder på Teams. Du vil blive indkaldt i god tid inden mødet. 
Møderne vil bestå af et kort oplæg, samt vidensdeling omkring mødets emner. Vi håber på at kunne mødes 
første gang i februar 2022. 
Arbejdet er frivilligt og ulønnet. Du kan til enhver tid tilbagetrække din deltagelse, uden at det vil få nogen 
konsekvenser for dig. Deltagere vil blive udvalgt ud fra alder og demografi. Fristen for at ansøge om 
deltagelse er inden den 31.1.2022. Alle deltagere der er udvalgt til at deltage i panelet vil blive kontaktet 
inden 4.2.2022. 

Sådan søger du 
Hvis du er interesseret i at vide mere eller ønsker at blive en del af patientpanelet, bedes du kontakte Ph.d.-
studerende, sygeplejerske Trine Lund-Jacobsen, Rigshospitalet, Center for Kræft og Organsygdomme, 
Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme på: 

   trine.lund-jacobsen@regionh.dk    eller              +45 2531 8056.  

Det øvrige team bag projektet BELIEVE@BC 
Professor og overlæge Peter Schwarz, Afdeling for Hormon- og 
Stofskiftesygdomme; Associeret Professor og seniorforsker Karin Piil, samt 
Professor og overlæge Helle Pappot, Afdeling for Kræftsygdomme. Center 
for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet. 
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