
Helbredt og hvad så? 
I foråret indledte vi tre kommunikationsstu-

derende fra Aalborg Universitet vores speci-

ale, som blev afleveret og forsvaret i juni. En 

spændende og lærerig proces som vi nu vil 

sætte ord på med denne artikel. 
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Hvad har vi undersøgt? 
Specialet er blevet til ud fra et samarbejde 

med Senfølgerforeningen og en interesse i at 

undersøge, hvordan senfølgeramte oplever 

at være en del af en netværksgruppe, og 

hvordan de oplever, at deltagelsen har ind-

flydelse på deres tilværelse. Hvilke ‘fordele 

og ulemper’ kan der være ved at deltage i en 

sådan gruppe? 

I løbet af specialets indledende undersøgelse 

udviklede vores fokus sig. Der opstod en in-

teresse for at blive klogere på senfølger ge-

nerelt og på, hvordan de senfølgeramte itale-

sætter deres tilværelse efter at have været 

igennem et kræft- og behandlingsforløb 

samt deres oplevelse med kontakten til 

sundhedsvæsenet. Derudover opstod der 

også en interesse for at undersøge, hvordan 

senfølger italesættes og håndteres af sund-

hedspersonale.  

Knyttet til det sundhedsfaglige fokus opstod 

spørgsmål som: Hvordan er praksissen om-

kring håndteringen af senfølgeramte? Hvor-

dan informerer man under kræftbehandling 

om risiko for senfølger? Kunne man gøre 

mere? Hvad er de sundhedsfagliges perspek-

tiv på netværksgrupper for senfølgeramte? 

Hvordan har vi gjort? 
Vi har grebet undersøgelsen an ved at lave 

interviews med otte senfølgeramte, som alle 

deltager i Senfølgerforeningens netværks-

gruppe i Aalborg. Netværksgruppen mødes 

én gang om måneden, og alle interesserede 

senfølgeramte er velkomne. Her kan man 

mødes med ligesindede og tale om de følel-

ser og udfordringer, man står over for samt 

lytte til og støtte hinanden. 

Udover interviews med de otte senfølge-

ramte har vi, for at få indblik i de sundheds-

fagliges perspektiv, interviewet fem ansatte 

på Onkologisk Afdeling på Aalborg Universi-

tetshospital. De interviewede er to læger og 

tre sygeplejersker, der arbejder i forskellige 

funktioner og afsnit på Onkologisk Afdeling. 

Det betyder, at de sundhedsfaglige vi har talt 

med, har med forskellige kræfttyper og pati-

enter at gøre og møder patienterne på for-

skellige stadier i deres behandling. 

De senfølgeramtes perspektiv  
Noget af det vi har ønsket at blive klogere på, 

er de senfølgeramtes oplevede senfølger – 

noget der for os har været vigtigt for at 

kunne sætte os ind i og få en forståelse for 

deres liv og dermed også, hvorfor der kan 

være behov for at deltage i en netværks-

gruppe.  

Senfølger – fysiske, psykiske og sociale 

Ud fra interviewene med de senfølgeramte 

er vi blevet klogere på tilværelsen efter 

kræft og kræftbehandling. En tilværelse der 

kan bære præg af både fysiske, psykiske og 

sociale senfølger, som kan have indflydelse 

på livskvaliteten og samværet med andre 

mennesker. 

Senfølger kan dog være svære at kategori-

sere, da en fysisk senfølge eksempelvis også 

kan have stor indvirkning på den senfølge-

ramtes mentale helbred. De senfølger vi har 

fået indblik i, stemmer overens med de sen-

følger, der er blevet rapporteret i anden 

forskning såvel som på Senfølgerforenin-

gens egen liste. 

Af fysiske senfølger er det særligt følefor-

styrrelser, der er den helt store og gennem-

gående senfølge. Derudover oplever flere 

også problemer med svækket hukommelse – 

i større eller mindre grad samt øget træthed. 



Disse senfølger omtales af alle de senfølge-

ramte, vi har talt med, uanset kræfttype og -

behandling. Ud over dét omtales også senføl-

ger, der er direkte relateret til den kræfttype, 

den enkelte har haft. De tarmkræftramte op-

lever eksempelvis ofte senfølger, der giver 

dem en eller flere former for tarmproblemer.  

Nej tak til kemo? 

Senfølgerne kan dukke op og udvikle sig 

mange år efter kræftbehandling, så risikoen 

for senfølger er noget, der også kan påvirke 

livskvaliteten og tilværelsen på sigt. I tilvæ-

relsen efter kræftbehandling beskriver in-

terviewpersonerne, at der kan melde sig 

spørgsmål om, hvorvidt man med sin nuvæ-

rende viden om senfølger ville have sagt nej 

tak til kemo, da man stod over for sin be-

handling. Nej til kemo og dermed også nej til 

senfølger. Et spørgsmål der for os er opstået 

i denne forbindelse er, om det er en form for 

overlevermentalitet der spiller ind? Har de 

senfølgeramte gjort sig den overvejelse, at et 

nej tak til kemo i værste fald også kunne 

være et nej til livet? Eller er det måske et 

mindre ondt alternativ end at leve et liv med 

senfølger? 

Angst, psykiske og sociale følger 

Vi har gennem interviewene fået indblik i, at 

angsten for at få kræft igen er en gennemgå-

ende psykisk senfølge hos de deltagende 

senfølgeramte – noget der fylder i deres dag-

ligdag. Derudover fylder ting som at have 

større tendens til at blive emotionelt påvir-

ket. For de senfølgeramte kan tilværelsen 

også være præget af, at det er psykisk svært 

at komme videre med livet efter et kræftfor-

løb. Her kan der være en frygt for at ’hænge 

fast’ men også en forventning fra andre om, 

at man nu har overlevet kræft, og derfor også 

må komme videre med sit liv – en forvent-

ning der kan være svær at imødekomme. For 

visse kan dét at høre om andres kræfthisto-

rier også være en hindring i at komme vi-

dere, da det kan vække dårlige minder og 

ende med at gøre en bange. 

En af de sociale senfølger, som vi er blevet 

præsenteret for, handler om, at man ikke 

længere er den samme som før – noget der 

ikke kun påvirker en selv men også ens nær-

meste. De senfølgeramte beskriver, at det 

kan være svært at tale med sine nærmeste 

om senfølger og dét at komme videre efter et 

kræftforløb, fordi familie og venner kan have 

svært ved at forstå de følelser og oplevelser, 

den senfølgeramte har. Det kan give den sen-

følgeramte en følelse af mangel på anerken-

delse fra de nærmeste, og senfølger kan såle-

des få betydning for det forhold, man har til 

venner og familie.  

Netværksgruppens betydning 

I forhold til at forstå hvad en netværks-

gruppe kan give den enkelte, tegner der sig 

et billede af, at særligt dét at være sammen 

med og tale med ligesindede er vigtigt. Med 

ligesindede er der en indforståethed, et fæl-

les udgangspunkt, hvor man kan spejle sig i 

hinanden og få en følelse af at være ’normal’. 

Det er i netværksgruppen, at de senfølge-

ramte oplever en genkendelighed og ople-

ver, at de ikke er alene om at have de proble-

mer og udfordringer, som de har. Deltagelse 

i en netværksgruppe giver dem således tryg-

hed og kan mindske – eller helt eliminere – 

en eventuel følelse af at være ’skør i hove-

det’. 

For de senfølgeramte er netværksgruppen 

en mulighed for at tale med, få hjælp af og 

give hjælp til andre, der står i samme eller 

lignende situation. Det er blandt andet her, 

de har mulighed for at tale om følelser og be-

kymringer, som fylder i deres hverdag, men 

som de ikke kan eller ønsker at dele med de-

res nærmeste. Flere ’gemmer deres proble-

mer væk’ og undlader at tale med familie og 

venner om det, da der er et ønske om ikke at 

belaste dem mere end højest nødvendigt. De 

senfølgeramte undertrykker derfor til tider 

deres bekymringer og deler dem først, når 

de kommer i netværksgruppen igen. Net-

værksgruppen er således et sted, hvor de 



senfølgeramte kan få afløb for deres følelser 

– et sted, hvor det er legalt at tale om sine 

senfølger. 

Derudover ses deltagelse i netværksgruppen 

som en kilde til viden. Både en generel viden 

om senfølger og forskning på området men 

også en mere erfaringsbaseret viden, der 

kan være til gavn for den enkelte. Ved at høre 

andres fortællinger får de senfølgeramte 

mulighed for at få en viden, der kan hjælpe 

dem med at håndtere, acceptere og bear-

bejde både nutidige og fremtidige senfølger. 

Kontakten med sundhedsvæsenet kan 

være svær  

I forhold til de senfølgeramtes oplevelse af 

kontakten med sundhedsvæsenet under de-

res kræftforløb har vi fået indblik i, at der er 

forskellige oplevelser af, hvor meget og hvor 

lidt information, der er blevet givet om sen-

følger i løbet af behandlingen. Nogle mener 

at have fået en passende mængde, hvor an-

dre tilkendegiver, at de ikke har fået noget 

information om senfølger overhovedet. 

Derudover hersker der for flere en oplevelse 

af ikke at blive hørt – og i nogle tilfælde helt 

at blive afvist, når man har udtrykt en be-

kymring for nyopståede symptomer, der kan 

være senfølger. Disse erfaringer går på tværs 

af sundhedsvæsenet, og de senfølgeramte 

beskriver at have haft sådanne oplevelser på 

Onkologisk Afdeling såvel som ved egen 

praktiserende læge. Her har vi fundet, at an-

erkendelse, viden og handling lader til at 

være vigtige elementer for de senfølgeram-

tes oplevelse af en succesfuld kontakt med 

sundhedsvæsenet – forstået på den måde, at 

det er vigtigt, at dét den senfølgeramte for-

tæller, bliver anerkendt både på Onkologisk 

Afdeling og hos den praktiserende læge, og 

at sundhedspersonalet har tilstrækkelig vi-

den om senfølger samt handler på det, som 

de bliver fortalt. 

De sundhedsfagliges perspektiv 

Interviewene med de fem ansatte på Onkolo-

gisk Afdeling har givet os en udvidet forstå-

else af den kommunikation, der foregår i lø-

bet af et kræftforløb samt den information, 

der bliver givet. 

Store mængder information 

Vi har fået en forståelse for, at der er tale om 

en meget stor mængde information, som 

personalet giver patienterne – information 

der både handler om behandlingen, forløbet 

her-og-nu, bivirkninger og senfølger. At der 

skal gives så stor en mængde information, 

kan gøre, at personalet vælger at sortere og 

tilpasse mængden til den enkelte patient – 

noget de lægger stor vægt på. 

Når der skal gives så meget information, er 

en risiko, at patienten ikke registrerer alt, 

der bliver sagt. Sundhedspersonalet er af 

den opfattelse, at patienterne ofte er stres-

sede og bange, når de gennemgår en kræft-

behandling, og at de derfor blot forholder sig 

til det, der skal til for at blive rask, hvormed 

noget information om eksempelvis senfølger 

ikke bliver opfattet. For personalet er det så-

ledes vigtigt både at tjekke, at patienten har 

forstået, hvad de har talt om men også, at der 

er en pårørende til stede, som kan hjælpe pa-

tienten med at huske på informationen. 

For sundhedspersonalet lader det også til at 

være vigtigt at forberede patienten på, at det 

kan være svært at komme tilbage til sit liv, 

idet man ikke bliver sig selv igen – i hvert 

fald ikke i samme omfang som før. Derfor gør 

de meget ud af at klæde patienten på til 

denne forandring og at snakke med dem om, 

at der kan være et tomrum, og at noget kan 

føles anderledes, fordi det kan påvirke en 

psykisk at være igennem et kræftforløb. 

Derudover informeres patienterne om for-

skellige tilbud ved Kræftens Bekæmpelse 

samt rehabiliteringsforløb – stadig med ud-

gangspunkt i hvad den enkelte giver udtryk 

for at have behov for. Sundhedspersonalet 



fortæller også, at de i de seneste år er blevet 

bedre til at tale med patienterne om psyki-

ske og sociale senfølger og henvise til tilbud 

i den forbindelse. 

Netværksgrupper et godt initiativ 

Fælles for de fem sundhedsfaglige er, at de 

alle er af den opfattelse, at netværksgrupper 

kan være et godt initiativ for patienter. Her 

hersker der en opfattelse af, at netværks-

grupper med andre (tidligere) kræftramte 

kan bidrage med noget positivt, som de ikke 

selv kan give patienterne. Ligesindede véd, 

hvordan det føles at gennemgå et kræftfor-

løb og at have senfølger – de kan give hinan-

den konkrete tips og råd til, hvordan speci-

fikke senfølger kan håndteres modsat sund-

hedspersonale, som kun kan tale og give råd 

ud fra det, de har læst eller fået af viden fra 

andre patienter – de ved ikke, hvordan det 

føles og kan derfor ikke bidrage med en erfa-

ringsbaseret viden. 

De sundhedsfaglige pointerer dog, at alle pa-

tienter er forskellige, hvorfor det ikke er sik-

kert, at netværksgrupper er noget for alle. 

Hvis man ønsker at ’tage afstand’ til kræfthi-

storier eller ikke kan håndtere muligheden 

for, at de andre kan få tilbagefald, er det ek-

sempelvis ikke sikkert, at netværksgrupper 

er den rette løsning. 

Fokus på senfølger 

At senfølgeramte kan have en oplevelse af, at 

der efter deres kræftbehandling ikke, fra 

sundhedsvæsenets side, har været meget fo-

kus på senfølger, kan der være en forklaring 

på. Ifølge de sundhedsfaglige interviewper-

soner har senfølger ikke tidligere været no-

get, man i sundhedsvæsenet har forsket me-

get i, da der primært har været fokus på 

overlevelse. I takt med at flere patienter i dag 

overlever en kræftsygdom, er man så småt 

begyndt også at interessere sig mere for, at 

patienten også skal have et godt og værdigt 

liv efter kræftforløbet. Senfølger er derfor 

gennem de senere år blevet en forskningsin-

teresse, der i fremtiden forhåbentlig vil 

komme en masse brugbar viden fra, som 

man kan bruge i behandling og håndtering af 

patienter med senfølger. 

Hvem skal de senfølgeramte 
henvende sig til? 
I forbindelse med at der i de seneste år har 

været et stigende fokus på senfølger både i 

medier men også på landets sygehuse/onko-

logiske afdelinger og ved de praktiserende 

læger, er der hos os opstået et spørgsmål; 

hvem ligger ansvaret for behandling og op-

dagelse af senfølger egentlig hos? 

Hos de senfølgeramte og sundhedsfaglige vi 

har interviewet, lader der til at være en tvivl 

om, hvem der egentlig skal ’tage sig af’ sen-

følger og senfølgeramte. Særligt de senfølge-

ramte lader til at være i tvivl om, hvem de 

skal henvende sig til for at få hjælp. 

For en stor del af de senfølgeramte er det 

praktiserende læge, der er den primære kon-

takt. En læge som flere af dem oplever som 

uvidende, ikke-anerkendende og ikke-hand-

lende på det, den senfølgeramte fortæller. 

Ud fra interviewene lader ansvaret for os at 

se til at være placeret hos den praktiserende 

læge, idet Onkologisk Afdeling primært lader 

til at have fokus på kræftbehandling og sen-

følger, der opstår i løbet af behandlingen. Da 

senfølger kan opstå op til mange år efter 

endt behandling, må den praktiserende læge 

derfor være i stand til at kunne opdage og 

behandle på disse. 

Vidensdeling på tværs af sund-

hedssektoren 
Ud fra vores fund ser det således ud til at 

være den praktiserende læge, der skal 

hjælpe de senfølgeramte, men hvis det er til-

fældet, ser vi særligt ét behov – nemlig behov 

for vidensdeling. Hvis de praktiserende læ-

ger ikke får mere viden om senfølger, kan det 

blive en barriere for, at patienterne får den 



hjælp, som de har brug for samt en barriere 

for, at der bliver indsamlet viden om be-

handling af senfølger. Ud fra vores inter-

views med de sundhedsfaglige har vi den op-

fattelse, at der muligvis også skal kigges på 

rammebetingelserne for at vidensdele på 

tværs i sundhedsvæsenet, så det bliver let-

tere at dele sin viden med andre fagfæller. 

Men er det naivt at tro, at de almen praktise-

rende læger kan sætte sig indgående ind i 

den viden på dette niche-specifikke område, 

når de også skal konsultere mange andre pa-

tienter med andre lidelser? 

Uanset hvad har vi fået en forståelse for, at 

det kan være svært at have fokus på senføl-

ger i praksis, da det er usikkert, hvem der 

kommer til at opleve senfølger men også, 

hvilke senfølger de vil opleve. Senfølger er et 

diffust og uhåndgribeligt emne, hvor man 

ikke klart og entydigt kan fortælle patienter, 

hvad de vil komme til at opleve på sigt, hvil-

ket netop gør det svært at praktisere. 

Selvom senfølger er et diffust emne, og der 

lader til at være udfordringer med, hvordan 

senfølger og senfølgeramte håndteres, er vi 

optimistiske omkring de kommende senføl-

geklinikker. Klinikker som i øjeblikket er på 

tegnebrættet, og som skal skabe mere viden 

om senfølger og hjælpe de mange senfølge-

ramte landet over. Vi ser disse som en mulig 

platform for vidensdeling og anerkendelse 

og et initiativ, som kan være til gavn for sen-

følgeramte såvel som sundhedsfaglige. 


