
 
 

Kære medlemmer 

Senfølgerforeningen vil gerne ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for dit medlemskab af foreningen. Det har stor 
betydning for vores gennemslagskraft, at du støtter op om foreningen. 

Her kort om foreningens seneste informationsmøder: 

Om smerte-senfølger 

Den 29. oktober afholdt foreningen et foredrag  om smerter efter kræftbehandling ved overlæge 
Niels-Henrik Jensen.  Der blev informeret om de hyppigste former for smerter og årsager - og især 
om, hvordan det er at leve med senfølge-smerter på godt og ondt og som et levevilkår – og ikke 
mindst om, hvad du selv kan gøre for at afhjælpe smerterne. 

Informationsmødet var en stor succes, og vi arbejder på at gentage foredraget i Nordjylland og i 
trekantsområdet i Jylland i foråret 2020.  
(se i det nye år senfølgerforeningens hjemmeside: www.senfoelger.dk. 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http://www.senfoelger.dk


Om brystkræftopererede kvinder og seksualitet 

Dansk Brystkræft Organisation – DBO-kreds Hovedstaden og Senfølgerforeningen afholdt et 
foredrags- og dialogmøde hos Props & Pearls hvor læge og klinisk sexolog Karen Egebjerg Rischel 
satte fokus på at accept af ændret krop og livssituation, er en forudsætning for at kunne gå på 
opdagelse i en ny sanselighed og seksualitet. 

Har du ønsker til kommende informationsmøder 

Bestyrelsen går så småt i gang med at planlægge næste års kommende informationsmøder – du er 
derfor meget velkommen til at komme med forslag hertil hos: Marianne Nord Hansen, 
marionord@icloud eller på mobil: 29 82 28 74. 

Senfølgeklinikker på vej 

Foreningen har igennem årene arbejdet for, at der oprettes senfølgeklinikker, og at der forskes i 
senfølger. 

Vores politiske indflydelse har båret frugt. Tre Nationale Forskningscentre for Senfølger er blevet 
mere synlige og til gavn for patienter og borgere, som har senfølger:   

National Forskningscenter for Senfølger til Kræft i  
Bækkenorganerne i Aarhus 

Det er nu muligt, at egen læge eller den onkologiske afdeling kan henvise deres patienter til: 
Klinikken for Senfølger efter kræft i bækkenorganerne på Aarhus Universitetshospital: Klinik for 
Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne 

Sædvanligvis skal den behandlende afdeling og/eller praktiserende læge have været inde over mht. 
at hjælpe dig med dine senfølger. Hvis der er tale om komplekse senfølger, opfordres du eller din 
egen læge til at kontakte sygeplejerskerne på Senfølgeklinikken  
(se ovenstående) med henblik på eventuel at blive henvist til klinikken.  

De problemer, som klinikken indtil videre tager sig af, er primært afførings- og urinvejsproblemer. 
Læs mere her: Bedre viden om senfølger 
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National Center for Brystkræftsenfølger i Aarhus 

Det Nationale Center for Brystkræftsenfølger er ved at have færdigtestet en APP, som nationalt 
sendes ud til kvinder, der har været igennem brystkræftbehandling.  

Vi ved endnu ikke, hvilket tidspunkt for afsluttet behandling, der afgør, hvilke kvinder, der vil få 
denne APP tilsendt. 

Via denne APP vurderes kvindernes eventuelle senfølger og kvindernes guides i, hvordan de selv og 
fra de fagprofessionelle kan få hjælp for deres senfølger. 

Centret har planer om at oprette en virtuel Senfølgeklinik, som etableres ved et tværfaglig 
konference -tilbud, hvor den onkologiske/behandlende afdeling eller egen læge kan sende 
henvisning for brystkræftkvinder, der har komplekse senfølger.  

Retningslinjerne for henvisning forventes snart at komme på Centrets hjemmeside Nationalt Center 
for Brystkræftsenfølger 

National Forskningscenter for Senfølger hos Kræftoverlevere i 
København 

Dette nationale center forsker i de senfølger, som går på tværs af kræftdiagnoserne. Der forskes 
bl.a. i depression, smerter og lymfødem.  

Derudover forskes der i hvilke patienter, som er i risiko for at udvikle senfølger  - bl.a. hvordan 
generiske markører har betydning for udvikling af senfølger. 

Centret er i gang med at søge om midler til en senfølgeklinik. Vi håber, at kunne fortælle mere 
herom i næstkommende nyhedsbrev. 

Senfølgeklinik, onkologisk afdeling i Vejle 

Det er nu muligt, at onkologisk afdeling og egen læge kan henvise patienter fra Region Syddanmark 
med komplekse senfølger efter kræftbehandling til Onkologisk Afdeling i Vejle: Senfølgeklinik, 
onkologisk afdeling i Vejle 
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Hvor kan du hente viden om senfølger 

Erfaringsmæssigt er foreningen bekendt med, at rigtig mange patienter/borgere og deres pårørende 
ønsker mere viden om senfølger.  

Vi kan derfor anbefale, at du går ind på de praktiserendes hjemmeside om Kræftopfølgning i almen 
praksis  

Her kan du læse om de hyppigste senfølger og om den vejledning og de behandlings- og 
henvisningsmuligheder, som du har krav på. 

I bogen Helbredt –men ikke rask kan du læse om de hyppigste senfølger. Denne bog er meget 
efterspurgt, og vi sender den i vid udstrækning til landets onkologiske afdelinger og til landets 
kommuner.  

Senfølgerforeningen vil i det kommende år sammen med Kræftens Bekæmpelse udarbejde en 
opfølgning på bogen, hvor der skal sættes et særligt fokus på vejledning og behandling af de 
forskellige senfølger – og ikke mindst hvor, du kan gå hen og få hjælp for dine senfølger. 

Det halter stadig med at få hjælp for sine senfølger 

En ny større landsdækkende undersøgelse blandt 3.153 kræftpatienter viser, at en stor andel har 
senfølger, som de ikke i tilstrækkelig grad har fået hjælp til. Patienterne føler, at de selv må bære 
ansvaret for at få den rette hjælp til senfølger efter kræftsygdommen. 

Vi er i  foreningens bestyrelse fortsat meget opmærksomme på de kvalitetsbrist, der stadig 
eksisterer inden for senfølger-området. I den forbindelse har vi derfor revideret foreningens visioner 
og sat vores politiske dagsorden for de kommende år. Her er nogle af dem: 

• Alle kræftpatienter skal kende deres rettigheder mht. at blive informeret om senfølger 

• At de forskellige kræftpakkeforløb og opfølgningsprogrammer inden for rehabilitering bliver 

implementeret på sygehusene, i kommunerne og i almen praksis 

• Vejlede og informere kræftpatienter/borgere og pårørende om vigtigheden i at blive 

behovsvurderet og om vigtigheden i at få udarbejdet en individuel plan for opfølgning 

• Arbejde for etablering af tværfaglige senfølgeklinikker til behandling af senfølger i hver region. 

Alle foreningens visioner vil i slutningen af december  2019 blive lagt på foreningens hjemmeside: 
www.senfoelger.dk 
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Medlemskab:  

Vi håber, at du ønsker at fortsætte dit medlemskab i 2020. Hvis du har oprettet dit medlemskab 
senere end 1. oktober 2019 skal du ikke indbetale igen på nuværende tidspunkt. Dit nyoprettede 
medlemskab vil også gælde i 2020. 

Kontingent for kalenderåret 2020 vil som tidligere år være på kr. 100. Vi beder dig om at indbetale 
på mobil-Pay: 54943 (husk at skrive dit navn og by i tekstfeltet) eller via net bank og overføre til 
foreningens konto : Reg.nr. 7607 Konto 1316087 (husk at skrive dit navn og by).  

Det er meget vigtigt, at du husker at notere navn og by af hensyn til selve registreringen af din 
indbetaling. 

Vi vil gerne, at du indbetaler inden d. 15. februar 2020. Vi har desværre ikke et system, som kan 
sende kvittering for din indbetaling, men dit medlemskab bliver registreret, og du vil også fremover 
modtage nyhedsbreve. 

Har du spørgsmål til dit medlemskab, kan du kontakte Jette Damgaard. Mail: jette@senfoelger.dk   
eller hvis du har spørgsmål til senfølger kan du kontakte Marianne Nord Hansen.  
Mail: info@senfoelger.dk 
Vi er på nuværende tidspunkt ca. 320 medlemmer. 

Vi ønsker alle et godt 2020. 

Med venlig hilsen 

Marianne Nord Hansen 
Formand for Senfølgerforeningen
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