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Indledning

Frederikshavn Kommune og Senfølgerforeningen har gennemgørt et pilotprojekt, som har særlig fokus på senfølger. 

Senfølge defineres således: ”Senfølger er helbredsproblemer, der opstår under primær behandling og bliver kroniske, 
eller som opstår og manifesterer sig måneder eller år efter behandlingen er afsluttet. Senfølgerne omfatter ny primær 
kræftsygdom og fysiske, psykiske eller sociale forandringer, der er en følge af kræftsygdommen og/eller behandlingen 
af denne” (Sundhedsstyrelsen 2017).

Pilotprojektet tager udgangspunkt i formålet om at øge borgernes viden om senfølger, - samt udvikling af deres op-
mærksomhed på, hvordan de selv kan medvirke til at forebygge egne senfølger efter deres kræftsygdom. I pilotprojek-
tet vejledes og støttes borgerne i håndteringen af egne senfølger. 

Pilotprojektet er gennemført på Sæby Sundhedscenter i Frederikshavn Kommune, og har taget form som en overbyg-
ning af den eksisterende rehabiliteringsindsats på sundhedscenteret. Der er tale om et udviklingsprojekt, hvor det skal 
vurderes, om en særlig indsats på senfølgeområdet har en positiv betydning for borgernes viden og kompetencer til at 
tage ansvar for eget liv med senfølger.

Pilotprojektet forventes at kunne danne baggrund for, hvordan Frederikshavn Kommune systematisk kan arbejde vide-
re med fokus på senfølger som et naturligt led i kommunens kræftrehabilitering. Det forventes ydermere, at pilotpro-
jektet kan fungere som inspiration og baggrund for, hvordan andre kommuner kan planlægge og igangsætte et øget fo-
kus på senfølger og rehabilitering.
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Læsevejledning

Rapporten indledes med kapitel om Baggrund og for-
mål, hvor centrale kilder belyser baggrunden for, at 
Frederikshavn Kommune valgte at udvikle en særlig 
sundhedsfaglig indsats hos de borgere, som er i risiko 
for at udvikle senfølger -og/eller hos de borgere, som 
har udviklet senfølger.

Uddrag af pilotprojektets væsentligste resultater ses i 
kapitel om Sammenfatning af pilotprojektets hoved-
resulter, hvor borgernes og de sundhedsprofessionel-
les oplevelser og erfaringer fra pilotprojektet beskrives.

Efter hovedresultaterne følger kapitel om Anbefalinger: 
opmærksomhedspunkter i en kommunal rehabilitering 
med fokus på senfølger. Med bagrund i projektets re-
sultater har de deltagende sundhedsprofessionelle udar-
bejdet en række anbefalinger, opmærksomhedspunkter, 
som de har fundet nødvendige at være opmærksomme 
på i en kommune, som målrettet vil arbejde med sen-
følger som led i deres kræftrehabilitering.  Her anbefaler 
de deltagende sundhedsprofessionelle også, hvilke krav, 
der stilles til en kommune og de tilknyttede fagpersoner 
med henblik på at kunne undervise, vejlede og hjælpe 
borgerne til håndtering af senfølger. 

I kapitel om Den sædvanlige kræftrehabiliterings-
indsats på Sæby Sundhedscenter beskrives indhold 
og rammer for Frederikshavns Kommunes sædvanlige 
kræftrehabiliteringsindsats.

Kapitel om Den særlige kræftrehabiliteringsindsats 
med fokus på senfølger beskrives de styrende mål for 
projektet, som ses i opsatte mål for de deltagende bor-
gere og i opsatte mål for de deltagende sundhedspro-
fessionelle.

Kapitel om Den særlige kræftrehabiliteringsindsats 
med fokus på senfølger er også et særligt vejledende 
og inspirerende kapitel for andre interesserede kom-
muner.

Heri beskrives det værdigrundlag og de interventioner, 
som har været styrende for pilotprojektet i Sæby Sund-
hedscenter.

Der skal her gøres særligt opmærksom på den un-
dervisning, som har dannet baggrund for de sund-
hedsprofessionelles særlige indsats overfor borgerne i 
pilotprojektet. Undervisningsprogram for de deltagen-
de sundhedsprofessionelle ses i afsnit om en Fagdag.

Der skal også gøres særligt opmærksom på, at de delta-
gende sundhedsprofessionelle, som led i pilotprojektet, 
har udarbejdet et omfangsrigt fagligt kompendium om 
de hyppigste senfølger. Der er tale om et af de første 
videns-opsamlinger, som knytter beskrivelsen af sen-
følgerne sammen med aktuelle handlinger for at kun-
ne forebygge og/eller afhjælpe senfølgerne. Hertil har 
de sundhedsprofessionelle anvendt Sundhedsstyrelsen 
vidensopsamling fra 2017 om senfølger hos voksne ved-
rørende hyppighed og statistik og koblet denne viden 
sammen med Frederikshavns Kommunes mangeårige 
interesse og praksiserfaringer på senfølgeområdet.

Den særlige kræftrehabiliteringsindsats med fokus på 
senfølger tager også i dette pilotprojekt udgangspunkt 
i Senfølgerforeningens 10 videofilm om senfølger.

Samtidig ses i kapitel om Undervisningssessionernes – 
pilotprojektets indsats for borgerne, hvordan de del-
tagende sundhedsprofessionelle i pilotprojektet har 
bygget borgernes undervisningssessioner op omkring 
de hyppigste senfølger.

For de mere metodeinteresserede læsere kan der i ka-
pitel om Metode og evaluering af pilotprojektet læses 
mere om rammerne for og beskrivelsen af de inkludere-
de borgere og om, hvordan sammensætningen har væ-
ret af de sundhedsprofessionelle deltagere.
Den anvendte kvalitative metodiske tilgang beskrives 
ud fra fokuserede interviewguides, som er transskribe-
ret og analyseret ud fra den videnskabelige kvalitative 
metode og under hensyntagen til dataloven, informe-
ret samtykke og etik.
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Baggrund og formål

Kræftpatienter kan opleve et stort behov for hjælp til 
at komme tilbage til hverdagen efter en kræftsygdom. 
Mange kræftpatienter er i risiko for at udvikle senfølger 
efter sygdommen og behandlingerne, og der er evidens 
for at 60% af alle kræftpatienter udvikler senfølger, 
som har en negativ indflydelse på deres hverdagsliv 
(Kjaer, TK). Der er derfor behov for, at kræftpatienter 
tilbydes en målrettet og tilpasset rehabilitering tæt på 
hverdagslivet med den nødvendige kommunale vejled-
ning og støtte.

Undersøgelser har vist, at danske kræftpatienter ikke 
informeres og vejledes tilstrækkeligt om de senfølger, 
de er risiko for at få i efterforløbet (Kræftens Bekæm-
pelse 2011). Eksempler på senfølger kan være fatique, 
angst og depression, nervesmerter, hukommelse –og 
koncentrationsbesvær, hjerte- og lungeproblemer eller 
seksuelle problemer (Kræftens Bekæmpelse 2018; Sund-
hedsstyrelsen 2017a; Nord Hansen & Johansen 2019). 
Den manglende information kan betyde, at borgerne 
ikke er opmærksomme på udviklingen af egne senføl-
ger og dermed ikke har ressourcerne til at mestre sen-
følgerne. Derudover kan det efterlade kræftpatienterne 
med uvished og tvivl om det videre forløb.

Mange kræftpatienter ved desuden ikke, hvor de skal 
gå hen for at få den rette hjælp og vejledning til de-
res senfølger. De kan opleve tvivl om, hvorvidt de skal 
gå til egen læge eller til den behandlende kirurgiske el-
ler onkologiske afdeling. Den seneste Barometerunder-
søgelse fra Kræftens Bekæmpelse (2017) viste, at 41% af 
patienterne har været i tvivl om, hvilken læge der hav-
de ansvaret for deres behandling, og yderligere at 60% 
ikke har talt med en sundhedsprofessionel på sygehu-
set om, hvordan den praktiserende læge kan hjælpe i 
forbindelse med kræftsygdommen. 43% af patienterne 
har angivet, at de havde et eller flere forskelligartede 
behov for psykosocial støtte, herunder behov for hjælp 
til at håndtere angst, tristhed eller bekymringer, sex- 

og samlivsproblemer, behov for hjemmesygepleje samt 
praktisk hjælp. Barometerundersøgelsen viste yderlige-
re, at patienternes behov for hjælp og støtte ikke imø-
dekommes tilstrækkeligt, hertil at 70% af patienterne 
havde uopfyldte behov for psykosocial støtte (Kræftens 
Bekæmpelse 2017b).

Udover at patienternes behov ikke afdækkes i tilstræk-
kelig grad, er det samtidig et problem, at der i dag ikke 
eksisterer velafprøvede rehabiliteringsprogrammer og 
interventionsprogrammer for forebyggelse og behand-
ling af borgernes senfølger. Der er imidlertid god erfa-
ring med, at elementer som fysisk træning, psykosocial 
indsats og fokus på arbejdsfastholdelse hjælper kræft-
patienter til at komme sig efter sygdommen og be-
handlingerne (Sundhedsstyrelsen 2018).

Frederikshavn Kommune og Senfølgerforeningen igang-
satte på ovenstående grundlag dette pilotprojekt, med 
formålet om at styrke fokus på senfølger og herigennem 
øge kræftpatienters såvel som praktiserende sundheds-
professionelles viden om og håndtering af senfølger. 
Hertil at vurdere, om en særlig indsats på senfølgeom-
rådet har en positiv betydning for borgernes viden og 
kompetencer til at tage ansvar for eget liv med senføl-
ger samt at borgerne kommer bedre og mere hele igen-
nem kræftrehabiliteringen.

Pilotprojektet er gennemført på Sundhedscenter Sæ-
by. Pilotprojektets indsatser består af en fagdag for de 
sundhedsprofessionelle, samt at borgerne undervises 
i selvvalgte senfølgerelaterede tematikker, herunder 
med inddragelse af Senfølgerforeningens 10 videofilm.

Formålet med pilotprojektet er, at borgerne gen-
nem information og støttende vejledning selv kan få 
øget forebyggende opmærksomhed på senfølger ef-
ter en kræftsygdom. Det centrale i den forebyggende 
opmærksomhed er, at borgerne informeres og vejle-
des, således at de bliver klædt på til at reagere på egne 
symptomer og reaktioner i forhold til senfølger.
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Sammenfatning af pilotprojektets 
hovedresultater

Nedenfor følger et uddrag af pilotprojektets væsent-
ligste resultater. Formålet er at fremhæve de mest 
fremtrædende pointer i henholdsvis borgernes og de 
sundhedsprofessionelles oplevelser og erfaringer fra 
pilotprojektet. Først følger uddrag af analysen vedrø-
rende den borgerrettede indsats, og derefter resultater 
vedrørende indsatsen relateret til de sundhedsprofes-
sionelle. Der vil i følgende derfor laves fortolkninger på 
baggrund af de to interviews, som vil blive præsenteret 
nedenfor med et uddrag af citater.

Den fulde analyse af pilotprojektets indsatser er vedlagt 
som bilag (bilag 6: Analyse og fortolkning). Overskrif-
terne i sammenfatningen henviser til afsnittene i ana-
lysen, som tematikken vedrører. Den fulde analyse går 
mere i dybden med de enkelte tematikker og pointer og 
kan læses ved interesse.

Borgernes perspektiv – analyse og fortolkning fra 
borgerinterviewet

Viden om senfølger
Borgerne har fået en grundlæggende viden og bevidst-
hed om senfølger samt hvordan og hvornår de kan op-
stå. De er i højere grad end førhen opmærksomme på, 
hvilke gener der kan være senfølgerelaterede, og har 
dermed fået kapabilitet til at kunne reagere med fore-
byggende opmærksomhed. Indsatsen har særligt med-
ført en bevidsthed om, hvad de kan handle på, og 
hvilke begrænsninger de skal lære at acceptere.

”Jo mere man ved om det, jo nemmere er det måske at 
gøre noget ved det. Der er nogle ting, man godt selv 

kan gøre noget ved, og så er der andre ting, man ikke 
kan gøre noget ved. Men altså, det er lidt nemmere at 
gøre noget ved det, hvis man ved, hvad der er årsagen 

til de problemer, man har”
Kræftpatient

”Ja, eller acceptere det, at det er bare sådan, det er.”
Kræftpatienter

Der eksisterer dog stadig en tvivl om visse aspekter af 
senfølger, og særligt angående forskellen mellem bi-
virkninger og senfølger. Hvorvidt borgerne oplevede 
deres viden som tilstrækkelig afhænger af deres nuvæ-
rende og fremtidige situation med senfølger.

“Når man begynder at tale om bivirkninger på syge-
husene kunne man også snakke om senfølger. At man 
skal ikke blive forskrækket over eller overrasket over, 

at der kommer nogle reaktioner. Det er egentlig meget 
normalt.”

Kræftpatient

Timingen af informationen om senfølger spiller desuden 
en betydningsfuld rolle for borgerne. Borgerne ople-
vede, at denne blev tilvejebragt for sent i kræftforlø-
bene. Borgerne udtrykte yderligere et ønske om at få 
viden om senfølger tidligere i deres forløb og allere-
de på sygehusniveau – både med henblik på at opnå 
mere medbestemmelse i deres behandlingsforløb, men 
også i forhold til at kunne reagere med forebyggen-
de opmærksomhed på senfølger. Informationen ønskes 
derfor forud for kræftrehabiliteringen. Hvornår og hvor 
meget information der skal gives, er dog en hårfin ba-
lance, da for meget information om senfølger ligeledes 
kan blive overvældende.

”Jeg kunne også godt forestille mig, at man skulle ha-
ve noget mere oplysning. Altså, de behøver heller ikke 

lige at gå ned i petitesser.”
Kræftpatient

”Man kan også få så mange oplysninger, så man bli-
ver fuldstændig skrækslagen.”

Kræftpatient

Borgerne oplevede, at de har modtaget information om 
øvrige senfølgerelaterede tilbud, f.eks. Kræftens be-
kæmpelses tilbud, netværksgrupper i senfølgeforenin-
gen eller kommunale specifikke indsatser som diætist 
eller ergoterapi og hvor de kan søge hjælp og vejled-
ning i forhold til specifikke senfølger. Dog formår bor-
gerne ikke at drage nytte af informationen eller handle 
på denne efter rehabiliteringsforløbets afslutning. De 
finder det i høj grad vanskeligt at navigere i de mange 
forskellige tilbud.
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Borgernes fysiske og psykosociale behov
Borgernes motivation for deltagelse i rehabiliteringen 
bunder primært i et fysisk behov; og særligt med afsæt 
i ønsket om at kunne det samme som før kræftforløbet. 
Fysisk kunnen forbindes med livskvalitet, hvortil bor-
gerne oplevede, at rehabiliterings-forløbet og dets fo-
kus på senfølger, har øget deres livskvalitet gennem en 
styrket fysisk kapacitet. Borgerne oplevede dog ikke at 
have nået deres fysiske mål ved rehabiliterings-forlø-
bets afslutning.

“Man vil jo gerne sikre, at man kan komme tilbage på 
samme niveau, som man var før.”

Kræftpatient

Trods begrænsninger og udfordringer som følge af bor-
gernes respektive senfølger, har rehabiliteringsforlø-
bet medført en tillært accept af senfølgerne. Accepten 
bliver her et udtryk for praktisering af egenomsorg, da 
borgerne accepterer senfølgerne eventuelle begræns-
ninger for deres livsudfoldelse og i stedet vender blik-
ket mod alternativer.

”For mig, der er det da livskvalitet at indrømme over 
for mig selv, at du ikke kan det der. Fint! Hvad gør vi 

så i stedet for?”
Kræftpatient

Undervisningssessionerne
Et vigtigt aspekt af undervisningen består i at kunne 
imødekomme de enkelte borgeres behov. Det er essen-
tielt, at borgerne oplevede undervisningen som aktuel 
og relevant, hvis de skal være motiverede til at del-
tage. Borgerne oplevede hertil, grundet at de selv har 
været med til at udvælge tematikkerne, blandt andet 
at undervisningen er netop relevant og aktuel. Hold-
størrelsen fremgår ydermere som en væsentlig faktor i 
forbindelse med struktureringen og tilrettelæggelsen af 
undervisningen (og træningssessionerne); jo flere bor-
gere, jo større diversitet og kompleksitet i borgernes 
behov. Borgerne oplevede den pågældende holdstør-
relse på 6 som udmærket, men fremhævede ligeledes 
at der var plads til et par stykker mere på holdet, uden 
at dette ville have udfordret dynamikken eller fleksibi-
liteten på holdet.

Flere borgere oplevede udvælgelsesfasen af undervis-
ningsemnerne som en udfordring. De fremhævede, at 
det var svært at forholde sig til, hvilke emner der var re-
levante. Dialogen internt på holdet viste sig i den for-
bindelse at være særlig gunstig, da denne medførte en 
indbyrdes inspiration, samt at borgerne blev opmærk-
somme på nuværende og fremtidige behov i deres situ-
ation, og dermed også hvilke tematikker og emner der 
var aktuelle for dem i undervisningssessionerne.

“Det blev faktisk lige pludselig ultravigtigt for mig og-
så det emne, fordi der var en anden, der fik sat ord på 

det. Fordi ellers havde jeg ikke selv. Der tænker jeg, 
der er det faktisk rigtig godt at være flere sammen og 
blive lidt inspireret og lytte lidt til, hvad er andres op-

levelser.”
Kræftpatient

Borgerne oplevede overvejende et stort behov for at få 
viden om, hvordan man navigerer i det kommunale sy-
stem i forhold til sygemelding og beskæftigelsessituati-
on i en livssituation påvirket af senfølger. Der forekom 
især et ønske om et større fokus på tilbagevenden til ar-
bejdsmarkedet. Dette begrundes med at borgerne op-
levede en stor udfordring vedrørende hvor og hvornår 
man kan henvende sig samt hvilke muligheder og ret-
tigheder man har. Dertil oplevede borgerne også ud-
fordringer ved at håndtere en eventuelt manglende 
forståelse for senfølger og dertilhørende konsekvenser 
for hverdagen fra omgivelserne.

”Man skal være stærk for at være syg i Danmark i dag 
faktisk, fordi man skal vide: Hvordan skal du gebærde 
dig? Hvad skal du sige? Hvor skal du søge det henne, 

du gerne vil søge? Det kræver faktisk, at man er rime-
lig ressourcestærk, hvis man skal igennem det, eller 

har nogen omkring sig, der er det.”
Kræftpatient

”Det at komme tilbage på arbejdsmarkedet, det er jo 
det, der fylder i vores samfund (…) Det handler om her 
og nu at komme tilbage på arbejde, så mange timer 

som muligt, så hurtigt som muligt (...) Man vil jo også 
gerne tilbage på arbejde, men man har også en eller 

anden realistisk tanke om, at jeg kommer sgu nok ikke 
tilbage på 37 timer.”

Kræftpatient
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Individuel strukturering af forløbet
Det er afgørende for oplevelsen af rehabiliteringsfor-
løbet, at struktureringen er fleksibel samt at forløbets 
indhold tilpasses den enkelte borgers behov. Alle borger 
fremhævede en positiv oplevelse hermed. Dog var der 
mange borgere som følte, at der ikke blev taget højde 
for deres individuelle fysiske og psykosociale senfølger 
ved afslutningen på rehabiliteringsforløbet, og havde 
et ønske om at kunne forlænge forløbet. De oplevede, 
at det individuelle og fleksible aspekt blev tilsidesat i 
henhold til længden på forløbet.

“Hvis jeg skal bedømme hele mit forløb, så synes jeg, 
at jeg mangler noget på det fysiske. Jeg synes stadig-
væk ikke, at jeg har nået det mål, jeg havde sat mig.”

Kræftpatienter

”Jeg ville hellere have fortsat heroppe og først væ-
re blevet sluppet, når jeg var kommet længere (…) Det 
var ikke et spørgsmål, om jeg nu kunne eller ikke kun-
ne bevæge de ben og de arme osv. (…) Det var kalen-

deren, der bestemte.”
Kræftpatient

Relationen mellem borgerne og deres erfaringsud-
veksling
Borgerne oplevede en vis grad af indbyrdes erfarings-
udveksling på holdet. Erfaringsudvekslingen udsprang 
af mødet med ligestillede, og centrerede sig primært 
omkring et øget kendskab til forekomsten af senfølger 
hos andre kræftpatienter.
”Bare det at høre, at det ikke kun er mig, der har ta-
get skade af at få kemo, altså har fået nogle senføl-
ger. Det er der også andre, der har. Det er måske ikke 
lige de samme som mig, men så har de et andet pro-

blem.”
Kræftpatient

Borgerne udtrykte en helt særlig værdi af mødet med li-
gestillede gennem rehabiliteringsforløbet, hvoraf mulig-
heden for at tale med og spejle sig i ligestillede fremgår 
som et væsentligt behov. Mødet med andre senfølge-
ramte mindsker følelsen af at være alene med udfordrin-
gerne, og fungerer dermed som en form for psykosocial 
støtte, som kan dulme en oplevet angst for det uvisse. 
Netop dette kan være forklaringen på, at borgerne op-
levede en høj grad af tillid på holdet, som er forankret i 
kræftsygdommen og de eventuelle senfølger som funge-
rer som borgernes fællesnævner og fortolkningsramme.

”Det kan også give en form for angst, at man får nog-
le ting, man ikke ved, hvad er. Man tror, et det kun er 
én selv. Er det nu sygdommen, der slår til igen? Eller 

hvad er det, der sker?”
Kræftpatient

Borgerne oplevede at kunne spejle sig i hinanden hvad 
angår tilstedeværelsen af senfølger og deraf kommen-
de udfordringer, men selve erfaringsudvekslingen og 
sparringen omkring håndteringen af de respektive sen-
følger indtraf ikke. Denne form for erfaringsudveksling 
udfordres og kompromitteres af borgernes forskellige 
og komplekse senfølger.

Relationen mellem borgere og 
sundheds-professionelle
En tillidsfuld relation er et bærende element for god 
kommunikation mellem borgere og sundhedsprofessio-
nelle og for en vellykket rehabilitering. For at skabe en 
tryg og tillidsfuld relation er det centralt, at borgeren 
føler sig anerkendt vedrørende ønsker, behov og ud-
fordringer, og oplever at der tages højde herfor. Den-
ne form for relation udfoldes og styrkes primært af de 
individuelle samtaler, som bliver afholdt med borger-
ne og som er med til at skabe et rum, hvor borgeren fø-
ler at de kan udtrykke personlige behov, forbehold eller 
udfordringer. Samtalerne danner grundlag for en stør-
re helhedsforståelse af borgerens situation, og borger-
ne oplevede dermed også ofte en stærk relation til de 
sundhedsprofessionelle.

Øvrige relationer
Mange borgere oplevede store udfordringer ved omgi-
velsernes forståelse for senfølger og deres konsekven-
ser. Dette kan skyldes et manglende kendskab og viden 
om senfølger blandt omgivelserne, men også senfølger-
nes usynlige karakter kan bidrage til den manglende 
forståelse. Det manglende kendskab kan have afgøren-
de (og negative) konsekvenser for omgivelsernes accept 
af senfølgernes aftryk i hverdagen, begrænsningerne og 
de nødvendige hensyn; eksempelvis i forbindelse med 
sygemelding og relationen til arbejdsmarkedet.

“Dengang man gik og var skaldet, da havde alle for-
ståelse for, nej, hvor var det også hårdt, det du er 

igennem. Det kan folk se, det kan de forholde sig til. 
Men i dag har jeg jo faktisk mere ondt, end jeg hav-
de, mens jeg fik kemo. Men det kan man ikke se. De 

kan ikke forholde sig til, at man faktisk snart 2 år efter 
diagnosen ikke er ovenpå. Det er faktisk rigtig svært 

for samfundet at forstå.” 
Kræftpatient
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Det faglige perspektiv – analyse og 
fortolkning fra interviewet med de 
sundhedsprofessionelle  

Viden og vejledning om senfølger
Overordnet oplever de sundhedsprofessionelle ikke, at 
de har fået en viden om flere senfølger, men at de der-
imod har opnået en større bevidsthed om deres eksi-
sterende viden samt en øget opmærksomhed omkring 
senfølger. Det har medført, at de sundhedsprofessio-
nelle oplever en styrket kompetence i forhold til at kun-
ne møde borgeren og deres situation.

“Altså, man kan vel sige, det er lidt ligesom en lyskeg-
le. Når den zoomer ind, så bliver et område jo tydeli-
gere. Så det er jo ikke fordi det har været ukendt før, 

men i og med at man får mere viden og mere fokus på 
det (...) kan man også bedre møde folk, når de kom-

mer med noget og også rumme det.”
Fysioterapeut

De sundhedsprofessionelles viden om senfølger og ud-
bytte af pilotprojektet afhænger dog af, hvilken rolle de 
hver især har haft i pilotprojektet; hvor de trænings-
ansvarlige ikke har foretaget ændringer i deres praksis, 
har sygeplejerske og undervisningsansvarlig tilegnet sig 
en dybere og mere målrettet viden og følgende en mere 
systematisk og konkret vejledning til borgerne. Denne 
forskel skyldes, at rammen for pilotprojektet indebar, 
at sygeplejersken havde mulighed for at anvende ekstra 
tid og ressourcer til at producere “Frederikshavn kom-
munes vidensopsamling på hyppige senfølger” (bilag 5). 
Denne vidensopsamling er ikke blevet delt internt inden 
pilotprojektets afslutning grundet rammerne for pilot-
projektet. Når vidensdelingen derimod efterfølgende 
er sket, vil alle faggrupper have et mere ensartet ud-
gangspunkt for indsatsen ift. borgeres senfølgeproble-
matikker.

Viden om øvrige tilbud 
I de sundhedsprofessionelles arbejde med senfølger 
på rehabiliteringsforløbet ligger der en stor værdi i det 
tværfaglige samarbejde. Den tværfaglige viden er både 
vigtig i vejledningen af borgere angående håndtering af 
deres senfølger, men også i henhold til henvisningen til 
supplerende behandlingsformer og tilbud. Det er der-
for en vigtig del af arbejdet at have kendskab til øvrige 
senfølgerelaterede tilbud.

”Det er måske også et stort ord at bruge, om vi nød-
vendigvis kan vejlede dem, men vi kan jo høre, hvad 

de siger, og så kan vi tænke: er det noget, vi kan kom-
me med råd omkring? Er det noget, de har brug for at 
snakke med en sygeplejerske om? Er det noget, de skal 

tilbage til sygehuset og snakke om eller en læge? Er 
det noget, ergoterapeuten kan hjælpe med?”

Fysioterapeut

Undervisningssessionerne
Brugbarheden af Senfølgerforeningens 10 videofilm 
varierede alt efter videoernes informationsniveau og 
sprogbrug. Styrken ved videofilmene består i, at de bå-
de indeholder et fagligt og borgernært perspektiv, og 
kan dermed anvendes som et visuelt formidlende red-
skab. Videoer med for meget (negativ) information kan 
dog være overvældende og have modsatte effekt. Der-
udover fremhæves, at sprogbruget har afgørende be-
tydning for anvendeligheden, da mange fagudtryk 
mindsker tilgængeligheden og forståelsen af videoer-
nes budskab. Det er derfor vigtigt, at sproget er i øjen-
højde med borgerne og er til at forstå.

Relationen mellem borgere sundhedsprofessionelle
De sundhedsprofessionelle oplevede at have en rolle i 
erfaringsudvekslingen mellem borgerne, som udsprang 
af deres faglige kompetencer. De sundhedsprofessio-
nelle kan dermed fungere som formidler og fagligt mel-
lemled, da de besidder en bred referenceramme som 
følge af deres arbejde med rehabilitering. Denne refe-
renceramme bliver især anvendt til at legitimere bor-
gernes følelser og oplevelser med deres senfølger, 
hvormed de kan hjælpe borgeren med at sætte ord på 
deres udfordringer og almindeliggøre disse. 

“Det der med at kunne holde et spejl op til folk og si-
ge: Det har jeg hørt før. Eller kunne sætte nogle ord på 
deres udfordringer, og så kan de sige: Det er lige præ-
cis sådan, jeg har det. Det er jo ikke, fordi jeg har prø-
vet det, men fordi jeg har hørt rigtig mange patienter 

fortælle om det (...) på den måde, så tænker jeg, at 
det er med til måske at gøre patienterne en lille smule 

mere trygge i, at det ikke kun er dem.
Sygeplejerske

De sundhedsprofessionelle oplevede, at relationen mel-
lem dem og borgerne varierer på baggrund af borgernes 
åbenhed, kemi og relationsarbejde. De fremhæver vig-
tigheden af, at der findes en nøgle- eller kontaktper-
son, som borgeren kan åbne sig op overfor og opbygge 
en stærk og tillidsfuld relation til. Relationen kan bi-
drage til, at der opnås en større helhedsforståelse for 
borgeren og dermed øget grundlag for korrekt og grun-
dig vejledning.
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Anbefalinger: Opmærksomhedspunk-
ter i en kommunal rehabilitering med 
fokus på senfølger 

Et af målene for pilotprojektet var at udvikle en plat-
form for, hvilken viden og erfaring, som er nødvendig 
i en kommune, som målrettet tilbyder kræftrehabilite-
ring inden for senfølger; herunder hvilke krav der stil-
les til kommunen og de tilknyttede fagpersoner for at 
kunne undervise, vejlede og hjælpe borgerne til hånd-
tering af senfølger.

Ud fra videns- og erfaringsopsamlingen fra henholdsvis 
borgere og sundhedsprofessionelle, som analyserende 
og fortolkende redskab, gennemgås i nedenstående en 
række opmærksomhedspunkter, der med fordel kan ta-
ges in mente i en kommunal rehabiliteringsindsats med 
fokus på senfølger. Formålet med en rehabilitering med 
fokus på senfølger bør stræbe imod, at borgerne opnår 
et kendskab til og indsigt i senfølger, samt hvordan de 
kan arbejde med senfølgerne - også uden for rehabili-
teringsenhedens rammer. Her refereres både til de sen-
følger, de allerede måtte opleve, men også eventuelle 
senere indtrufne senfølger. Rehabiliteringsindsatsen 
skal gøre borgerne i stand til at være opmærksomme 
på, hvilke gener der kan være senfølge-relaterede, og 
hvor de kan søge den rette hjælp og vejledning. Det-
te med henblik på at understøtte borgernes håndtering 
eller accept af senfølgerne samt øge deres livskvalitet.

For at skabe en rehabiliteringsindsats, som opfylder 
ovenstående, efterspørges en række kompetencer hos 
de sundhedsprofessionelle, som kommunen kan bidra-
ge til at skabe rammerne for.

Anbefaling 1: Tværfaglig opdateret viden og samarbej-
de
Rehabilitering med fokus på senfølger fordrer, at de 
sundhedsprofessionelle besidder en bred faglig viden 
om kræft, senfølger og konsekvenserne heraf, da bor-
gerne har forskellige baggrunde, behov og motiver for 
deltagelse. Den tværfaglige viden og det tværfaglige 
samarbejde blandt involverede sundhedsprofessionel-
le i rehabiliteringsenheden er altafgørende. Det handler 
både om, at der sættes tid af til løbende at vidensde-
le, evaluere og opdatere den (tvær)faglige viden, men 
også, at der opnås en viden om kollegaernes kompe-
tencer, så man ved, hvem man kan gå til og hvornår. 
Derudover efterspørges også en viden om øvrige tilbud 
- både for (tidligere) kræftramte borgere og deres pårø-
rende, så man kan henvise borgeren til rette tilbud med 
de udfordringer, de oplever, som ikke kan håndteres i 
rehabiliteringsforløbet. 

Anbefaling 2: Kontaktperson med stærke relationel-
le kompetencer
Det er vigtigt, at de sundhedsprofessionelle besidder 
personlige kompetencer vedrørende evnen til at skabe 
en tillidsfuld relation. De sundhedsprofessionelle skal 
være i stand til at tage imod, når borgeren har behov for 
at åbne op og fortælle om deres specifikke udfordrin-
ger, hvilket med fordel kan opnås gennem individuelle 
samtaler som en integreret del af rehabiliteringsforlø-
bet. Her spiller den faglige basisviden om kræft og sen-
følger ligeledes en rolle, da der i tillidsrelationen ligger 
et vigtigt element i at kunne legitimere, generalisere 
og anerkende borgerens gener og behov. I forlængelse 
af dette aspekt kan rehabiliteringsforløbet med fordel 
opbygges på en måde, hvor borgeren gennem forløbet 
har samme kontakt- eller nøgleperson, da dette højner 
kendskabet og helhedsforståelsen og dermed mulighe-
den for at skabe en stærk, tillidsfuld og tryg relation.

Anbefaling 3: Fleksibilitet, individuel tilrettelæggelse 
og holdopbygning
Det er vigtigt, at borgeren føler sig set, hørt og forstået, 
og at der bliver taget hensyn til den enkeltes behov og 
senfølger, så rehabiliteringsforløbet bliver så relevant 
og effektivt for den enkelte borger som muligt. Fleksi-
bilitet i rehabiliteringsforløbet og tilpasningen til den 
enkeltes specifikke behov er afgørende for motivatio-
nen og oplevelsen af forløbet. I forhold til relevans og 
appellen til den enkelte, bør der være fokus på at sam-
mensætte hold så homogent som muligt på baggrund 
af borgernes kræftsygdom, senfølger og behov. Derud-
over bør holdstørrelsen overvejes, da for store hold kan 
udgøre en barriere for tilpasningen af rehabilitering til 
det konkrete hold og den enkelte. Mindre holdstørrel-
ser kan derimod være med til at øge erfaringsudveks-
lingen mellem borgerne på holdet, lette tilpasningen af 
undervisningen samt højne borgernes udbytte.

Anbefaling 4: Timing
På et mere overordnet plan, kan der sættes fokus på ti-
mingen af orienteringen om senfølger. Selvom en tid-
lig information om senfølger kan opfattes skræmmende 
og mindre relevant på daværende tidspunkt, kan denne 
bidrage til, at borgeren får et grundlag for mere med-
bestemmelse i deres behandlingsforløb. Man kan såle-
des med fordel sætte fokus på senfølger og livskvalitet 
tidligt i borgerens behandlingsforløb - og allerede på 
sygehuset gøre borgerne opmærksomme på, at der er 
noget, der hedder senfølger, så de bliver mere forbe-
redte på, hvad der kan forventes. Hvor meget og hvor 
lidt information man bør give, er dog en hårfin balance 
der beror på en individuel faglig vurdering i samarbejde 
med den enkelte borger. Dette kan med fordel ske ved 
individuelle samtaler som i forvejen fungerer godt i re-
habiliteringen.
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Anbefaling 5: Samarbejde mellem kommunens insti-
tutioner
Det kan være svært at navigere i sygerollen som 
post-kræftpatient og senfølgeramt. Presset omkring at 
vende tilbage til arbejdsmarkedet kan føles enormt, og 
mange oplever at de kommunale sagsbehandlere ik-
ke har en forståelse for senfølgernes konsekvenser for 
hverdagen. Dette giver anledning til en anbefaling om-
kring et øget samarbejde mellem rehabiliterings- og 
jobcenteret, og et fokus på at udbrede viden om sen-
følger i flere af kommunens institutioner.

Anbefaling 6: Fokus på livet under og efter den kom-
munale rehabilitering
Gennem hele rehabiliteringsforløbet er anbefalingen, 
at der fokuseres på italesættesættelsen af borgerens 
hverdagsliv – herunder hvordan pårørende er en del 
af borgerens hverdag. Fra begyndelsen af forløbet skal 
borgeren derudover understøttes i at finde egne loka-
le behandlingsmuligheder, der kan hjælpe borgeren, 
når den kommunale rehabilitering er slut. Det drejer sig 
bl.a. om at finde egnede træningsmuligheder ift. den 
fysiske træning – både individuelt og sammen med an-
dre. Anbefalingen er, at den kommunale rehabilitering 
samarbejder med andre aktører. F.eks. LOF, patientfor-
eninger eller andre aktører, så der er et relevant tilbud 
til de borgere, der har behov for hensyntagende træ-
ning, hvor evt. instruktøren har viden om borgers for-
skelligartede udfordringer.

Anbefaling 7 – Et ekstra sikkerhedsnet ved behov
Hos borgere med mange senfølger kan en udvidet kom-
munal rehabilitering være en støtte for at borgerne 
kommer godt videre i deres liv. Indsatsen kan bestå af 
opfølgende samtaler med sygeplejersken. Muligheden 
for opfølgende samtaler kan med fordel forlænges ud-
over den tid, hvor borgeren er tilknyttet rehabiliteringen, 
så borgeren føler at de har et sikkerhedsnet og et sted at 
henvende sig, hvis spørgsmål eller utryghed skulle opstå. 
For nogle borgere er visheden om at de kan ringe ved be-
hov, være nok til at borger oplever tryghed i selv at kom-
me videre med accepten af det nye liv.

Anbefaling 8 – Handleanvisninger på senfølger
Vidensopsamlingen som blev fremstillet af rehabili-
teringssygeplejerskerne i løbet af pilotprojektet har 
medført øget viden om senfølger. Det anbefales at vi-
dereudvikle vidensopsamlingen (bilag 5: Frederikshavns 
Kommunes vidensopsamling på hyppige senfølger) på 
tværs af fagligheder, samt beskrive handlingsanvisnin-
ger på endnu flere senfølger. Dette med formål at øge 
viden på området – både tværfagligt og på tværs af 
instanser som f.eks.  arbejdsmarkedsafdeling og myn-
dighedsafdeling. Dette kan betyde, at forståelsen for 
borgers situation højnes på tværs af faggrupper.

Anbefaling 9 - Den mentale accept
Det anbefales, at der under hele rehabiliteringsforløbet 
er fokus på at understøtte borgers accept af det ofte 
forandrede liv, med fokus på at øge borgers sundheds-
kompetencer. Det kan være en længerevarende proces 
og det anbefales, at processen understøttes i både de 
individuelle samtaler og i undervisningsseancerne, hvor 
interaktionen mellem deltagerne også kan bidrage til 
den enkeltes accept.
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Den sædvanlige kræftrehabiliterings-
indsats på Sæby Sundhedscenter

Frederikshavn kommunes kræftrehabiliteringsind-
sats begynder med at borger henvises fra egen læge 
eller sygehuse primært i Region Nordjylland og Region 
Midt, men også region Hovedstaden. Alle borgere med 
en kræftdiagnose kan henvises til kræftrehabilitering 
– også borgere i den pallierende periode. Forløbet er 
berammet til 1 år, men kan forlænges eller forkortes af-
hængig af borgers behov.

Rehabiliteringen har til hensigt, at borgerne får viden 
om, hvad de selv kan gøre, når de er eller har været 
ramt af en kræftsygdom - og at de dertil får mulighed 
for at arbejde med egne udfordringer og belastninger, 
med henblik på at kunne opnå den højest mulige livs-
kvalitet i den nye livssituation. Sundhedscentret støtter 
og vejleder borgerne i deres nye hverdagsliv, herunder 
evt. tilbagevenden til arbejdsmarkedet, samt medvirker 
til at borgerne oplevede sammenhæng i deres forløb.

Indsatsen begynder med en afklarende samtale med 
kræftsygeplejerske og herefter tilrettelægges et indivi-
duelt program der typisk består af:
•	 Individuelle samtaler med kræftsygeplejerske 
•	 Træning
•	 Kostvejledning v/diætist
•	 Mulighed for samtaler med rygestoprådgiver
•	 Mulighed for samtaler med alkoholrådgiver
•	 Mulighed for bisidder i samtaler med Jobcenter
•	 Ergoterapi efter behov
•	 Støtte til pårørende, herunder samtaler og under-

visning 
•	 Café ved frivillige fra Kræftens Bekæmpelse én 

gang om ugen – samvær med ligestillede
•	 Intensivt kræftrehabiliteringsforløb på lukket hold 

i 8 uger med undervisning og træning

Efter den afklarende samtale tilbydes borgerne at ind-
gå i forløbet ”Sundhed i Bevægelse”, som er et tilbud 
med hensyntagende træning 2 gange ugentligt samt 
mulighed for deltagelse i kræftcafe arrangeret af Kræf-
tens Bekæmpelse 1 gang ugentligt. Når borger er del-
tager i kræftrehabilitering er der også mulighed for, 
at kræftsygeplejersken deltager som bisidder og støt-
te i henvendelse til jobcenter eller sagsbehandler. I den 
sidste halvdel af det samlede rehabiliteringsforløb til-
bydes borgerne et 8 ugers intensivt rehabiliteringsfor-
løb. Dette er et holdbaseret forløb med en fast og lukket 
deltagergruppe med 8 til 14 deltagere. Typisk har bor-
gerne kendt hinanden over længere tid i ”Sundhed og 
Bevægelse”.

Formålet med rehabilitering på 
Sundhedscenter Sæby er:

At du skal opleve støtte og mere tryghed i dit 
forløb

At du får viden om, hvad du selv kan gøre, når 
du har kræft/har haft kræft

At du får hjælp til at opnå den højest mulige 
livskvalitet og se muligheder i en ny livssitua-
tion

At du får støtte og vejledning i dit hverdagsliv 
og hjælp til at skabe sammenhæng i dit forløb

At skabe mulighed for at udveksle erfaringer 
med andre, der er ramt af kræft

At du får viden om hvilken kost, der er gavnlig 
for dig, når du har kræft
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Indholdet i de 8 ugers intensive rehabiliteringsforløb:
•	 Holdtræning 2 gange ugentligt ved fysioterapeut 
•	 7 undervisningssessioner tilrettelagt efter borgers 

ønske med udgangspunkt i forskellige temaer. Te-
maerne relaterer til kræft og skal kunne give ind-
sigt og forståelse for kræftsygdommen. Temaer 
kunne være f.eks. sygdomslære, kostens betyd-
ning, psykiske reaktioner eller ”mit nye liv” (bilag 
2 Kronikerrehabiliteringsforløb Sæby Sundheds-
center Frederikshavn kommune).

Kirsten Bune, Marianne Axelsen og Rebekka Vestergaard 
Larsen har udarbejdet indholdet for 24 undervisning-
stemaer, som borgerne vælger ud fra. Undervisningsbe-
skrivelsen, som borgerne skal vælge ud fra, indeholder 
tilrettelæggelsen af undervisning samt materiale til ud-
levering. Tre måneder efter de 8 ugers intensive rehabi-
literingsforløb afvikles der et holdbaseret gensynsmøde 
med henblik på at understøtte borgerne i de tiltag de 
måtte have iværksat for at leve deres nye liv med de 
følger der måtte være efter en kræftdiagnose.

I nærværende pilotprojekt er indsatsen rettet mod de 
8 ugers intensiv rehabiliteringsforløb, hvor der vil blive 
sat ekstra fokus på temaet omkring senfølger. I efter-
følgende afsnit beskrives det overordnede formål med 
projektet samt en række mål, som har udgjort det bæ-
rende udgangspunkt for pilotprojektets indsats.

Den særlige kræftrehabiliteringsind-
sats med fokus på senfølger

Pilotprojektets indsatser tager afsæt i den sædvanli-
ge kræftrehabilitering og fungerer som en overbygning 
herpå. Det er således en videreudvikling, som indehol-
der et styrket fokus på senfølger. Indsatserne er rettet 
imod det 8 ugers intensive rehabiliteringsforløb.

Det overordnede formål med pilotprojektet er, at bor-
gerne får viden og kompetencer til at tage ansvar for 
eget liv med senfølger.

Målene med pilotprojektet er, at borgerne oplevede:
•	  Tryghed og oplever at få glæde af erfaringsud-

veksling såvel indbyrdes som med de frivillige, 
som har erfaring med livet efter en kræftdiag-
nose og behandlinger

•	  Tryghed og tillid til at fortælle om deres symp-
tomer og reaktioner i forbindelse med deres 
kræftsygdom og behandling i de sammenhæn-
ge de måtte ønske det i projektgruppen, samt 
til øvrige professionelle, familie og venner

•	  Medindflydelse på undervisningsemner m.m. 
med henblik på at målrette under-visningens 
indhold og øge borgernes følelse af kontrol af 
egen livssituation

•	 En mulighed for individuelle forløb med ud-
gangspunkt i de individuelle samtaler

•	 At kunne reagere med forebyggende opmærk-
somhed på senfølger og hurtigt kan søge den 
relevante/rette hjælp for senfølger

•	 At få viden om de tilbud der i dag er i forhold til 
senfølger og ved hvor de kan henvende sig med 
deres senfølger

•	 En fornemmelse af kontrol over eget liv med fo-
kus på psykosocial støtte

Et godt liv på trods af ændrede livsomstændigheder

•	 Målene med pilotprojektet er, at de sundheds-
professionelle:

•	 Får øget og systematiseret viden om senfølger 
og kan undervise og vejlede borgerne i hvilke 
senfølger, de er i risiko for at få/udvikle og/el-
ler kan hjælpe borgerne til at håndtere deres 
senfølger

•	 Kan indhente ny viden om senfølger
•	 Får viden om borgeres oplevelse af undervis-

ning om senfølger
•	 Kan udvikle en platform for, hvilken viden og 

erfaringer som er nødvendig i en kommune som 
målrettet tilbyder kræftrehabilitering inden for 
senfølger og som har til hensigt at kunne un-
dervise og vejlede borgerne i senfølger
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Værdiramme
Pilotprojektet er udviklet med udgangspunkt i Frede-
rikshavns Kommunes værdiramme, som blandt andet 
indeholder teori om brugerinddragelse og egenomsorg 
(bilag 4: Frederikshavn Kommunes værdier og handlin-
ger ift. voksne kræftpatienter og senfølger). Værdiram-
men har været en grundlæggende styring for at opfylde 
pilotprojektets mål.

Brugerinddragelse indeholder en interaktion mellem 
de sundhedsprofessionelle og borgeren, som udmøntes 
i en borgercentreret kommunikation og information. 
Det er derfor også et fokusområde i brugerinddragel-
sen og i pilotprojektet generelt, at der tages udgangs-
punkt i borgernes perspektiv, hvor deres følelser, tanker 
og synspunkter udforskes. De sundhedsprofessionel-
les rolle er vigtig i interaktionen med borgerne, da de 
skal muliggøre at rehabiliteringen kan danne rum for et 
åbent og tillidsfuldt forum, hvor borgerne føler sig tryg-
ge i relationen og derved får en større lyst til at udtale 
sig og stille spørgsmål.

Konceptet om egenomsorg opfattes todelt, og indehol-
der på den ene side hvad borgeren selv kan gøre for 
at optimere sin sundhed, men på den anden side også 
hvad sundhedssystemet kan være behjælpelige med i 
forbindelse med at fremme den enkeltes handlemulig-
heder. Det betyder for pilotprojektet, at borgeren både 
selv skal bidrage til ansvaret for sin sundhed, men også 
at systemet skal facilitere og fremme selvsamme.

Pilotprojektets formål er bl.a. forankret i disse oven-
stående teoretiske begreber og er derfor også todelt i 
den forstand, at indsatserne både retter sig mod bor-
gere i kræftrehabilitering såvel som de sundhedspro-
fessionelle, som har ansvar for kræftrehabiliteringen på 
Sæby Sundhedscenter. Formålet er derfor, at borgerne 
med information og støttende vejledning selv kan få 
øget forebyggende opmærksomhed på senfølger efter 
en kræftsygdom. Dertil at de borgere, som har udviklet 
senfølger, kan få vejledning og støtte til at håndtere 
senfølgerne. Det centrale i den forebyggende opmærk-
somhed er, at borgerne informeres og vejledes, således 
at de bliver klædt på til at reagere på egne symptomer 
og reaktioner i forhold til senfølger.

Fagdagen – pilotprojektets indsats for de sundheds-
professionelle
Pilotprojektet blev indledt med, at de ansvarlige sund-
hedsprofessionelle deltog i en fagdag om senfølger, 
som Senfølgerforeningen havde tilrettelagt for både 
Sæby, Skagen og Frederikshavn Sundhedscenter (bilag 
3: Program for fagdagen). Fagdagens formål var at øge 
de sundhedsprofessionelles viden om senfølger, netop 
med henblik på at kunne styrke fokus på senfølger i 

Sundhedscenter Sæbys rehabiliteringsforløb. Derudover 
var hensigten, at viden og erfaringerne fra fagdagens 
oplæg kunne danne rammen for de projektansvarliges 
planlægning af Sundhedscenter Sæbys særlige rehabili-
teringsperiode, herunder hvordan viden om de respek-
tive senfølger skulle indgå i rehabiliteringsforløbet.

På fagdagen underviste kompetente fagpersoner på 
senfølgeområdet i den seneste evidensbaserede forsk-
ning på området. De sundhedsprofessionelle blev der-
udover præsenteret for de hyppigste senfølger på tværs 
af kræftsygdomme, herunder både fysiske, psykiske og 
psykosociale senfølger. Derudover faciliterede fagdagen 
en tværfaglig dialog mellem de sundhedsprofessionelle 
omkring deres viden om senfølger.

På fagdagen blev der undervist og vejledt i senfølger 
omkring søvnproblemer, træthed, depression, hukom-
melse- og koncentrationsbesvær, smerteproblemstil-
linger, mavetarm-problemer og senfølger i forbindelse 
med hoved-halskræft. Der blev derudover også under-
vist og vejledt i de mere psykologiske og eksistentielle 
senfølger. Fokus for undervisningen var, hvordan sen-
følgerne viser sig - dvs. hvordan de fysiske, psykiske 
og psykosociale senfølger kommer til udtryk i form af 
symptomer og reaktioner hos borgerne.

I oplæggene blev der lagt vægt på, hvordan de sund-
hedsprofessionelle fagligt skal være opmærksomme på, 
hvilke senfølger der kan opstå eller kan være til stede 
efter eller i løbet af behandlingen for en kræftsygdom. 
Hertil hvordan de sundhedsprofessionelle bedst muligt 
kan støtte og vejlede borgerne i at være opmærksom-
me på eventuelle senfølger, og gennem egenomsorg 
selv at agere forebyggende og have viden om, hvor de 
kan henvende sig ved eventuelle senfølger. Det vil sige, 
at de professionelle ud fra seneste evidens og erfarin-
ger indenfor senfølgeområdet kan observere og vejlede 
borgerne i forebyggelse, selvomsorg og behandlings-
muligheder.

Fagdagens oplæg
•	 Hyppige senfølger: træthed, søvnproblemer, 

depression, hukommelse- og koncentrations-
besvær, nervesmerter samt muskel- og led-
smerter v/Mogens Munch Nielsen, læge og 
rådgiver, telefonlinjen i Kræftens Bekæmpelse

•	 Tilbagevenden til arbejde med senfølger 
- hvilke rettigheder har borgerne, og hvordan 
kan de professionelle vejlede heri v/Vibeke Sie-
borg, socialrådgiver ved Kræftrådgivningen 
Aalborg

•	 Psykologiske og eksistentielle senfølger: ”det at 
blive ramt af en kræftsygdom”, ”at leve med 
senfølger”, angst for tilbagefald, bekymringer 
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og sorg v/ Inge Kaldahl, cand.pæd. i psykolo-
gisk psykologi

•	 Senfølger i forhold til sex og samliv: Hvordan 
kan de professionelle spørge ind til det – og 
vejlede heri? v/Susanne Duus, sygeplejerske og 
master i sexologi og rådgiver i Kræftens Be-
kæmpelse Aalborg

Frederikshavns Kommunes vidensopsamling på hyppi-
ge senfølger
Den faglige viden fra den indledende fagdag har yder-
ligere bidraget til den tværfaglige kommunale vi-
densopsamling ”Frederikshavn Kommunes værdier og 
handlinger i forhold til voksne kræftpatienter og sen-
følger”, udviklet af kræftrehabiliteringssygeplejer-
skerne, Rebekka Vestergaard Larsen, Kirsten Bune og 
Marianne Krogh Axelsen. Det faglige kompendium ta-
ger udgangspunkt i evidens inden for senfølgeområdet, 
og indeholder en beskrivelse af de hyppigst forekomne 
senfølger.  Kompendiet indeholder også en beskrivel-
se af de sundhedsfaglige interventioner, som Frederiks-
havn Kommune anbefaler de sundhedsprofessionelle at 
følge som retvisende guidelines i håndtering af bor-
gernes senfølger (bilag 5 Frederikshavns Kommunes vi-
densopsamling på hyppige senfølger).

Senfølgerforeningens 10 videofilm og yderligere støt-
temateriale 
Udover den viden, som de sundhedsprofessionel-
le modtog på fagdagen, er undervisningen, vejledning 
og støtten til borgerne forankret i en dialogbaserede 
metode. De sundhedsprofessionelle fik hertil som støt-
temateriale udleveret Senfølgerforeningens 10 video-
film om senfølger, strategioplægget ”Helbredt - men 
ikke rask” (Kræftens Bekæmpelse og Senfølgerfor-
eningen 2018), Christoffer Johansens Vidensopsamling 
om senfølger hos voksne samt PowerPoint fra fagda-
gen. Der blev yderligere henvist til Kræftens Bekæm-
pelses hjemmeside om senfølger (https://www.cancer.
dk/hjaelp-viden/bivirkninger-senfolger/) samt Region 
Midtjyllands hjemmeside om kræft (https://www.livog-
kraeft.rm.dk/).

Undervisningssessionerne - pilotprojektets indsats for 
borgerne
En gruppe borgere der deltog i de 8 ugers intensiv 
kræftrehabilitering på Sæby Sundhedscenter i efteråret 
2018, har modtaget særlig undervisning og vejledning 
i de hyppigst forekommende senfølger samt de syg-
domsspecifikke senfølger, der forekom hos deltagerne.

Indholdet i undervisningssessionerne har været for-
ankret i den viden, som de sundhedsprofessionelle har 
qua efteruddannelse, kurser og erfaring, kombineret 
med læring fra fagdagen om senfølger. Undervisningen 

er derudover tilrettelagt med udgangspunkt i borger-
nes ønsker. Disse ønsker er blandt andet blevet drøftet 
ved første undervisningsgang ud fra et udleveret be-
hovsvurderingsskema (bilag 1 Behovsvurderingsskema), 
hvori borgerne hver især har beskrevet, hvilke senfølger 
de oplevede på daværende tidspunkt. Tilrettelæggelsen 
af undervisningen er forskellig fra hold til hold med ud-
gangspunkt i ønsker og behov. F.eks. hvis der er borgere 
med hoved/hals kræft orienteres diætisten om dette og 
hun tilrettelægger undervisningen, så der også kommer 
vejledning ift. dette.

Undervisningen varede typisk 75 minutter og der blev 
brugt PowerPoint, film, dialog og der var hver gang lagt 
relevante ”redskaber” og litteratur, pjecer mm frem.  
Nedenfor beskrives undervisningsgange og deres ind-
hold i kronologisk rækkefølge.

1. 
Opstart
Borgerne fik indledningsvis mulighed for at 
præsentere sig for hinanden med navn og andre 
eventuelle relevante informationer, de ville de-
le med gruppen. Alle valgte at fortælle om deres 
forløb og hvilke senfølger de havde. Derudover 
fik borgerne udleveret et behovsvurderingsske-
ma, hvor de kunne beskrive hvilke senfølger de 
oplevede (bilag 1 Behovsvurderingsskema). Der 
blev i den forbindelse informeret om, at der i 
borgergruppen var tavshedspligt. Der blev un-
der opstarten præsenteret underviserne Rebe-
kka Vestergaard Larsen og Dorthe Hostrup fra 
Senfølgeforeningen samt præsenteret pilot-
projektet og dets formål. Derudover involveres 
borgerne i formålet med undervisningen. Be-
grebet om senfølger italesættes overfor borger-
ne og de undervises i det Dobbelte KRAM, hvor 
der bliver lagt stor vægt på, at det er meget 
forskelligt, hvad der fylder for den enkelte og 
hvordan udfordringer kan opleves individuelt.

  Mulige undervisningsemner gennemgås og bor-
gerne fik en ”stemmeseddel”, således at de 
kunne stemme på de emner, de fandt mest re-
levante. Rebekka Vestergaard Larsen planlagde 
herefter resten af undervisningsprogrammet og 
borgerne fik emnerne udleveret til næstkom-
mende træning.

2. 
Kost
Nogle borgere oplevede vægtøgning pga. hor-
monbehandling, mens andre oplevede vægt-
tab pga. operation og/eller kemobehandlinger. 
Borgerne fik hertil råd og vejledning i, hvordan 
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de kunne komme disse problematikker til livs.
Sygeplejersken havde forinden spurgt holdet, 
hvad deres ønsker og behov var ift. under-
visning. Ønskerne indebar både informationer 
om værktøjer til at kunne tabe sig samt at ta-
ge på i vægt. Første del af undervisningen var 
med fokus på ønske om vægttab. Der tages ud-
gangspunkt i 3 hovedmåltider og 2-3 mellem-
måltider og deltagerne kom selv med forslag 
til kost. Herefter vejledte diætisten ift. hvor-
dan tallerkenerne kunne se ud, hvis man ønsker 
vægttab. Herefter rettes tallerknerne til, så de 
passer til småtspisende. Til sidst vejledte diæti-
sten i proteinbehov og hvilken kost, der er pro-
teiner i. Undervisning var med dialog og tavlen 
blev brugt til at illustrere vejledningen.

3. Hukommelses- og koncentrationsbesvær samt 
træthed og søvnforstyrrelser
Flertallet af borgerne oplevede dette som pro-
blematisk. I undervisningen blev borgerne 
blandt andet præsenteret for de udleverede 
film fra Senfølgerforeningen omkring træt-
hed, tidligere benyttet slides og et oplæg fra 
Ali Amidi (Amidi Ali et al. 2017) omkring emnet. 
Der blev blandt andet undervist i kræftrelate-
ret træthed, hukommelse- og koncentrations-
besvær – hvorfor opstår det, hvordan opleves 
det, samt forslag til hvad borgeren aktivt kun-
ne gøre (undervisning i søvnhygiejne). Der blev 
i forbindelse med hukommelse- og koncentra-
tionsbesvær vist film fra Senfølgerforeningen 
angående kognitive vanskeligheder. Borgerne 
bidrog i undervisningen selv med egne erfarin-
ger og spørgsmål, som skabte en dialogbase-
ret undervisning omkring at leve med ændrede 
livssituationer.

4. Senfølger
I denne undervisningssession modtog borger-
ne blandt andet bogen ”Helbredt – men ikke 
rask”. Undervisningen indeholdte en gennem-
gang af de enkelte senfølger, hvilke der kan op-
stå samt hvor borgerne kan søge hjælp til disse. 
Der blev taget udgangspunkt i behovsvurde-
ringsskemaerne (bilag 1 Behovsvurderingsske-
ma), borgerne havde udfyldt. Dvs. at der blev 
undervist i de senfølger, som borgerne opleve-
de. Der blev, med fokus på årsager, symptomer 
og hvad borgeren selv kan gøre, undervist i føl-
gende senfølger:

•	 Smerter
•	 Lymfødem
•	 Nedsat bevægelighed
•	 Smerter

•	 Hedeture
•	 Nedsat sexlyst
•	 Vandladningsbesvær.

Derudover holdt Dorthe Hostrup (Senfølgerfor-
eningen) et oplæg om at leve med senfølger og 
gav gode råd til accepten af dette og der blev 
vist filmen ’at leve med senfølger’ fra Senfølge-
foreningen. Derudover blev der undervist i livs-
stilens betydning for senfølger og accelereret 
aldring. Der blev vejledt ift. støttemuligheder 
(bla. senfølgeforeningens støttemuligheder og 
ophold på Repha)

5. Angst for tilbagefald
Der blev i denne undervisningssession drøftet 
alternativ behandling, hvor borgernes egne er-
faringer kom i spil. Kræftens Bekæmpelses vej-
ledning vedrørende angst for tilbagefald blev 
gennemgået og andre gode sider og råd blev 
vist ift. når man overvejer alternativ behand-
ling: hvad kan være vigtigt at overveje før og 
hvad skal man vide når man starter op på en 
alternativ behandling.

Borgerne blev introduceret for endnu en film af 
Senfølgerforeningen omhandlende angst. Pa-
tientfortællingen blev dog udeladt, da det blev 
vurderet, at borgerne ikke ville have gavn af 
dette, grundet føromtalte udfordrende formid-
ling Borgerne blev vejledt i, at det er helt na-
turligt at mærke angst, samt hvordan man kan 
leve med den og hvad man selv kan gøre for at 
forbedre sin situation. Der blev derudover talt 
om accept af forandringerne - hvornår i for-
løbet kan det være svært med tankemylder og 
hvad kan man selv gøre. Der blev vist forske-
lige hjemmesider med redskaber til at hånd-
tere angst; blandt andet mindfullness øvelser. 
Borgere blev informeret om, hvilke støttemu-
ligheder der er. Der blev drøftet, hvad kræft-
diagnosen har medført af ændringer i borgernes 
liv, både de positive og negative ændringer.
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6. Arbejdsliv samt offentlige og private støtte-
muligheder
Det var planen, at undervisningen skulle være 
foretaget af kræftsygeplejeske Rebekka Vester-
gaard Larsen, men i stedet blev Kræftens Be-
kæmpelses rådgiver kontaktet angående faglig 
sparring, da der fra borgernes side var mange 
forskellige ønsker om viden i forbindelse med 
arbejdsmarkedet. Socialrådgiver i Kræftens Be-
kæmpelse, Susanne Frydkjær, tilbød at foreta-
ge undervisningen, mens kræftsygeplejersken 
deltog. Borgerne blev informeret om, hvilke 
muligheder og regler de skal forholde sig til i 
relation til arbejdsmarkedet og støttemulighe-
der. Derudover fortalte Susanne om Kræftens 
Bekæmpelses hus i Aalborg, hvilke ansatte der 
er i huset, samt hvilke tilbud de har (mande-
gruppe, søvnkursus mm.).
Inden undervisningen var borgerne blevet 
spurgt om, hvilke emner de gerne vil have drøf-
tet, således at socialrådgiveren målrettede un-
dervisningen efter dette. 
Følgende ytrede borgere ønske om undervis-
ning i:
•	 Når lægen skriver noget, man ikke kan gen-

kende til jobcenteret, hvad kan man da gø-
re

•	 Hvordan er forlængelsesmulighederne for 
sygedagpenge

•	 Delvis optrapning i job, hvor lang tid må 
man være i det og hvilke muligheder er der, 
hvis man ikke kan komme tilbage til ordi-
nært arbejde. (eks flexjob, ressourceforløb 
osv).

•	 Hvordan man søger om arbejdsgivers ret til 
refusion fra 1. sygefraværsdag (§56)

•	 Hvor og hvordan der kan søges om evt. 
hjælpemidler til job og i privaten. 

•	 Reglerne for førtidspension
•	 Hvordan er reglerne for forsikringer, udbe-

taling af tabt arbejdsfortjeneste mm. 

7. Afslutning – fremtid
Til den afsluttende session deltog de sund-
hedsprofessionelle fra træningen til en dialog 
om borgernes træning efter endt forløb. Derud-
over fungerede afslutningen som en evaluering 
af undervisningssessionerne, hvor borgerne 
fik mulighed for at fortælle, hvad de hver især 
havde fået ud af undervisningen. Der blev og-
så aftalt gensynsmøde med borgerne. Rebekka 
Vestergaard Larsen fortalte om muligheder for 
træning og socialt samvær i nærområdet. Fle-
re borgere gav udtryk for at der var for mange 
emner på nogle undervisningsseancer og at fle-

re særskilte undervisningssessioner var at fore-
trække. Borgerne efterlyste desuden mere tid 
til dialog og mere homogene undervisnings-
hold.

Evaluering: Borgerne ytrede, at forløbet var for 
kort. Nogle efterlyste, at få testet konditionen 
før og efter endt forløb, således at de kunne se 
deres fremskridt. Nogle ønskede mere styrke-
træning. Generelt ytrede borgerne, at de havde 
fået meget ud af forløbet, både ved træning og 
undervisning. Borgerne fik også mulighed for 
at aftale opfølgende samtale med Rebekka Ve-
stergaard Larsen.

8. Gensynsmøde:
Gensynsmødet startede med en runde, hvor 
borgerne fortalte, hvordan det var gået siden 
sidst, hvad borgerne oplevede at have fået med 
sig fra rehabiliteringen og hvad de har savnet. 
Flere følte sig fortsat usikre i forhold til arbejds-
markedet og omkring deres rettigheder. To af 
borgerne ytrede ønske om kontakt til sagsbe-
handler fra Kræftens Bekæmpelse. Flere ople-
vede, at træningsforløbet var sluttet for hurtigt. 
De fortalte, at pga. de senfølger de har, har de 
svært ved at træne i privat motionscenter og de 
er utrygge i forhold til, hvad der eventuelt kan 
forværre deres gener og hvad der modsat kan 
hjælpe på dem. 

Der blev talt om, hvordan man kan arbejde med 
at fastholde gode vaner, hvortil borgerne ud-
vekslede erfaringer og synspunkter. Borger-
ne fik tilbud om en opfølgende samtale, tre tog 
imod dette tilbud og to ønskede at afslutte for-
løbet, da de ikke havde brug for ekstra opfølg-
ning.
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Metode og evaluering af pilotprojektet

Inklusionskriterier 
De inkluderede borgere i pilotprojektet er borgere, 
som er blevet henvist til kræftrehabilitering i kommu-
nen og som indgår i Sundhedscenter Sæbys sædvan-
lige kræftrehabilitering. Borgerne er blevet rekrutteret 
til pilotprojektet løbende i forbindelse med rehabilite-
ringsforløbets forudgående individuelle samtaler.

Beskrivelse af borgergruppen i pilotprojektet

I alt deltog 6 borgere i alderen 45 – 75 år som alle var 
henvist til rehabilitering fra henholdsvis sagsbehandler, 
onkologisk sygeplejerske på Aalborg sygehus, visita-
tor i kommunen, egen læge og træningscentret i kom-
munen. Der er 5 forskellige kræftdiagnoser blandt de 6 
borgere, som deltog. 4 var behandlet med kurativt sig-
te og havde afsluttet behandlingerne inden projektet 
startede.  4 var på arbejdsmarkedet, men befandt sig i 
en usikker tilknytning til arbejdsmarkedet. 1 var pensi-
oneret, og 1 var på førtidspension.

5 af de 6 borgere havde mange senfølger, hvilket er be-
skrevet i behovsvurderingsskemaerne (bilag 1 Behovs-
vurderingsskema). Der nævnes af borgerne følgende 
senfølger:

•	 Bekymret
•	 Bedrøvet
•	 Stresset
•	 Kvalme
•	 Svimmelhed/balance
•	 Træthed
•	 Søvnbesvær
•	 Hukommelse/koncentration
•	 Nedsat bevægelighed
•	 Nedsat muskelkraft
•	 Smerter (generelt)
•	 Spise/drikke vanskeligheder
•	 Problemer med arvæv
•	 Problemer med syn/hørelse
•	 Problemer med vandladning
•	 Problemer med huden
•	 Atikke og prikken i fingre/tæer
•	 Hævelse arme/ben
•	 Lymfødem
•	 Hedeture
•	 Tørre slimhinder
•	 Nedsat sexlyst

En del af senfølgerne oplevede 3 eller flere borgere:
•	 Træthed
•	 Hukommelse/koncentration
•	 Nedsat bevægelighed
•	 Smerter
•	 Problemer med arvæv
•	 Stikken og prikken i fingre/tæer 

Borgerne har været igennem følgende indsatser ift. 
den samlede kræftrehabilitering
Samtaler med kræftsygeplejerske: 

•	 Alle borgerne havde samtaler med kræftsyge-
plejerske: i gennemsnit 8 samtaler af 1-1,5 timer 
(hjemmebesøg efter behov).

Træning: 
•	 4 i gruppen havde gået i et individuelt forløb 

ved fysioterapeut. 3 af dem i mere end 12 mdr. 
og en i ca. 8 mdr. 

•	 4 havde gået i Sundhed i Bevægelse” inden re-
habiliteringstræningsholdet i gennemsnitligt 6 
mdr. 

•	 4 havde individuelt forløb hos ergoterapeut i 
gennemsnit 6 måneder

De individuelle træningsforløb er visiteret og flere af 
dem er fra en genoptræningsplan.
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I de 8 intensive uger:
•	 2 fik individuel genoptræning pga. mængden 

af senfølger og anden tilkomne gener og deltog 
ikke på træningsdelen af de 8 uger. 

•	 4 deltog 2 gange om ugen á 1 times varighed i 
8 uger

Samtaler med diætist
•	 3 borgere havde individuelle samtaler med 

diætist:  i gennemsnit 4 samtaler

Pilotprojektets deltagere - gruppesammensætning
Deltagerne i pilotprojektet var, på baggrund af oven-
stående, i meget forskellige livssituationer. Det gjaldt 
aldersmæssige spredning, familierelationer, beskæf-
tigelsesmæssige situation, forskellige diagnoser og 
behandlingsforløb. De forskellige livssituationer og 
udgangspunkter har blandt andet haft betydning for 
planlægningen af undervisningen – både i forhold til 
relevansen af de forskellige tematikker samt tilpasnin-
gen af undervisningen til borgernes behov.

De sundhedsprofessionelle
De inkluderede sundhedsprofessionelle er fagpersoner, 
som har erfaring i at planlægge og gennemføre kræftre-
habilitering på Sundhedscenter Sæby. De sundhedspro-
fessionelle består af en sygeplejerske, en diætist, en 
fysioterapeut og en sundheds- og træningsassistent. 
Alle var inviterede til fagdagen. Dog optrådte et ud-
skift af diætisten under pilotprojektet, hvorfor den nye 
diætist ikke havde deltaget i fagdagen, og dermed ikke 
kunne udtale sig om dennes betydning for hendes vi-
den om senfølger og praksis i rehabiliteringsforløbet.

Fokusgruppeinterviews
Målene for pilotprojektet er blevet evalueret ved gen-
nemførelse af to fokuserede gruppeinterviews efter 
projektets afslutning med henholdsvis de inkluderede 
borgere og sundhedsprofessionelle.

Fokusgruppeinterviewet er en kvalitativ metodisk til-
gang, som er anvendelig til formålet om at opnå en 
dybdegående viden. I denne metode er formålet der-
for at indfange både borgernes og de sundhedspro-
fessionelles forståelser, oplevelser og erfaringer af 
pilotprojektets indsatser og dermed få en indsigt i de 
interviewedes livsverden. Metoden udmærker sig end-
videre ved sin dynamik, idet deltagerne kan udfordre 
hinandens svar, inspirere hinanden gensidigt og væ-
re med til at generere formuleringer af, hvordan viden 
om senfølger har betydning for borgernes livssituati-
on og hverdagsliv. Dette kan også være med til at ge-
nerere en forståelse af implementeringens elementer i 
pilotprojektet og indfange dets betydning. Metoden er 
således valgt, fordi denne kan bidrage til indsigt i bå-

de borgernes og de sundhedsprofessionelles oplevelser 
med indsatsen og betydningen heraf – både positive 
såvel som negative, og samtidig tilvejebringe både et 
fagligt perspektiv og et lægperspektiv i evalueringen. 
Fokusgruppeinterviewet fungerer derfor som evaluering 
af pilotprojektet, hvor der indsamles oplysninger om, 
hvilken betydning, viden og opmærksomhed på senføl-
ger de medvirkende har fået ved at deltage i indsatsen.

Fokusgruppeinterviewet med borgerne centreres om-
kring de konkrete oplevelser og erfaringer med rehabi-
literingsforløbets delelementer, herunder med særligt 
fokus på betydningen for deres viden om og håndte-
ring af senfølger.

Fokusgruppeinterviewet med de sundhedsprofessi-
onelle bidrager derudover til evalueringen af, hvilken 
betydning fagdagen om senfølger har haft i forhold til 
deres støttende og vejledende funktion overfor borger-
ne i løbet af de 8 ugers rehabilitering. Ud over fagda-
gens betydning, blev der i interviewet også sat fokus 
på, hvordan brugen af Senfølgerforeningens 10 vide-
ofilm og tekstmaterialet ”Helbredt – men ikke rask” 
om senfølger har haft betydning for de sundhedspro-
fessionelles kompetenceudvikling inden for senfølger. 
Yderligere kan begge fokusgruppeinterviews tilveje-
bringe en opmærksomhed omkring, hvilke faktorer der 
er væsentlige i en kommunal rehabiliteringsindsats for 
kræftpatienter med fokus på senfølger.

Interviewguiden for fokusgruppe-interviewet med bor-
gerne tog udgangspunkt i de opstillede mål for borger-
ne, og interview-guiden for fokusgruppeinterviewet 
med de sundhedsprofessionelle tog på samme måde 
udgangspunkt i de opstillede mål for de sundhedspro-
fessionelle. I begge interviewguides blev der ligeledes 
indarbejdet de teoretiske elementer omhandlende bru-
gerinddragelse og egenomsorg. De to interviewguides 
er vedlagt som bilag (bilag 7 Interviewguide borgere og 
bilag 8 Interviewguide Sundhedsprofessionelle).

I det ene fokusgruppeinterview deltog 5 borgere, som 
havde deltaget i dele eller alle elementer af indsat-
sen. I fokusgruppeinterviewet med de sundhedsprofes-
sionelle deltog en sygeplejerske, en fysioterapeut, en 
sundheds- og træningsassistent og en socialrådgiver fra 
Kræftens Bekæmpelse.

Ikke alle de interviewede sundhedsprofessionelle del-
tog i fagdagen, da der bl.a. i løbet af pilotprojektpe-
rioden optrådte en udskiftning af diætisten. Den nye 
diætist var dog forhindret i at deltage i fokusgruppe-
interviewet og udgik derfor af evalueringen. Yderlige-
re havde socialrådgiveren ikke deltaget i fagdagen men 
deltog i fokusgruppeinterviewet. Dette kan udfordre 
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evalueringen af selve fagdagen, da kun 3 ud af 4 sund-
hedsprofessionelle, som var til stede under interview-
situationen, havde deltaget og dermed modtaget viden 
om de respektive senfølger.

Under interviewsituationen med de sundhedsprofessi-
onelle blev det derudover klart at rammen for pilot-
projektet var udfordret af at det udelukkende var den 
sygeplejefaglige del af rehabiliteringen der var inklu-
deret i det direkte arbejde med øget fokus på senføl-
ger og beskrivelse af senfølger. Det betød derfor også at 
senfølger ikke har fyldt mere end sædvanligt i forhold 
til borgers fysiske træning.  På interviewtidspunktet 
var kræftsygeplejerskernes beskrivelse af senfølger ikke 
delt med de øvrige faggrupper (bilag 5 Frederikshavns 
Kommunes vidensopsamling på hyppige senfølger). Vi-
densdelingen mellem kræftsygeplejersken og fagperso-
nerne tilknyttet den fysiske træning var fra begyndelsen 
af pilotprojektet først tiltænkt at skulle udføres efter 
endt projekt, da resultaterne af pilotprojektet her var 
kendt og det således kunne evauleres, hvilken viden der 
kunne være nyttig at videregive. Selvom denne videns-
deling ikke er gjort i dette projekt, har resultaterne vist 
at en vidensdeling mellem fagpersoner på rehabilite-
ringen er fordelagtigt (Anbefaling 1: Tværfaglig opdate-
ret viden og samarbejde). 

Samtykke og etik

Borgerne i pilotprojektet var indforstået med at deltage 
i projektet hele vejen igennem. Fokusgruppeintervie-
wene blev optaget på bånd og de respektive interviews 
blev transskriberet af en professionel transkribent. Der 
blev sikret anonymitet i transskriberingen, hvor navne 
på borgerne ikke ville indgå. Borgerne gav deres sam-
tykke til at indgå i interviewene samt at disse ville bli-
ve optaget. Lydfilerne blev overført til pc´er, hvortil der 
blev tilknyttet en sikkerhedskode på filerne.

Borgerne er sikret anonymitet, hvor de involverede 
fagpersoner og frivillige fra Senfølgerforeningen har 
tavshedspligt. Der blev til dette formål udarbejdet en 
samtykkeerklæring, som borgerne har underskrevet 
(bilag 9 Samtykkeerklæring). Borgerne var indforståe-
de med, at de til hver en tid kunne trække deres sam-
tykke tilbage.
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Støtte til dig der har kræft

For at kunne tilbyde dig den rette hjælp og støtte, 
både før, under og efter din behandling, vil personalet 
tale med dig om, hvad du har brug for hjælp til, og 
hvor du kan få hjælpen.

Kræft og behandling af sygdommen kan ofte medføre 
en forandring af hverdagen. Det kan fx være vanske-
ligheder ved at klare dagligdagen, arbejdsliv, familieliv 
og de fysiske og psykiske følger af at have en kræft-
sygdom. Hvordan man oplever livet med kræft vil 
være forskelligt fra person til person, og der vil være 
emner og problemer, som fylder mere eller mindre for 
den enkelte.

Det er vigtigt at få viden om de eventuelle problemer 
og udfordringer, du oplever i hverdagen, og om du 
har behov for hjælp og støtte til at håndtere disse. 

Du kan forberede dig på dialogen med personalet ved 
at udfylde skemaet her i folderen og medbringe det. 
Med udgangspunkt i skemaet kan de sundhedsfaglige 
sammen med dig, vurdere dit behov for støtte i form 
af rehabilitering, genoptræning eller lindring. Det kan 
fx dreje sig om:

• Træning og fysisk aktivitet
• Kostvejledning i forhold til kræftsygdom v/ diætist
• Hjælp til rygestop
• At leve med kræft
• Senfølger og følger efter behandling
• Smertelindring
• Støttegrupper
• Samvær med ligestillede
• Samtaler
• Rådgivning i forhold til arbejde og uddannelse
• Familierådgivning

Din kommune tilbyder genoptræning og kræftrehabi-
litering indenfor flere eller alle ovenstående områder, 
og du kan altid kontakte din kommunes sundhedscen-
ter eller sundhedsafdeling for at høre mere. Se pje-
cens bagside for kontaktoplysninger.

Hos Kræftens Bekæmpelse kan du også finde mulighe-
der for støtte og vejledning.

Du er meget velkommen til at have en pårørende med 
til samtalen.

Bilag 1
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Rehabiliteringsvurdering
Skemaet her kan hjælpe dig til at finde frem til de problemer, som fylder meget hos dig.
Du kan udfylde det som en forberedelse til en snak om behov for rehabilitering.
Du bestemmer selv, om du vil bruge skemaet og behøver ikke aflevere det til nogen.

 Hvem får du støtte fra?

q Fra mine nærmeste pårørende
q Fra kommunen; fx hjemmepleje,
      Rehabiliteringsenhed, sagsbehandler,                  
      jobcenter
q Fra min egen læge
q Fra sygehuset
q Fra andre

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Praktiske problemer
q Bolig
q Kost
q Pension
q Fritid
q Transport
q Børnepasning
q Offentlige myndigheder
q Økonomi
q Andre praktiske problemer

Arbejds- / skoleproblemer
q Arbejdsopgaver
q Arbejdstid
q Arbejdsmængde
q Ledelse
q Kolleger
q Egne forventninger
q Andre arbejds-/skoleproblemer

Familieproblemer
q Samlever
q Børn
q Andre familieproblemer

Psykiske problemer
q Bekymret
q Bedrøvet
q Uden håb
q Alene/ensom med problemerne
q Deprimeret
q Nervøs
q Stresset
q Angst
q Andre følelsesmæssige  
      problemer

Fysiske problemer
q Kvalme
q Hovedpine
q Svimmelhed / balance
q Træthed
q Søvn
q Hukommelse / koncentration
q Nedsat bevægelighed
q Nedsat muskelkraft
q Smerter
q Vægttab eller vægtøgning
q Tænder
q Spise / drikke
q Forstoppelse / diaré 
q Problemer med arvæv
q Problemer med syn / hørelse
q Problemer med hjertet
q Problemer med vejrtrækning
q Problemer med vandladning
q Problemer med huden
q Problemer med håret
q Stikken og prikken i fingre/tæer
q Hævede arme/ben
q Lymfødem
q Feber
q Hedeture
q Tørre slimhinder
q Seksuelle problemer
q Nedsat sexlyst
q Andre fysiske problemer

Åndelige / religiøse 
bekymringer
q I forhold til tro
q I forhold til moral
q I forhold til skyld
q I forhold til eksistens
q Andre bekymringer

Hvis du kender nogle af de problemer, der 
er beskrevet her, så sæt kryds.
Sæt så mange kryds som nødvendigt.
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 Hvad ønsker du hjælp til?
________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 Kan dit netværk / din familie støtte dig - og hvordan?
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Aftales i dialog med din sygeplejerske eller læge:

Hvad skal sættes i gang?
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Handleplan



31

MORSØ KOMMUNE

 

 

 
 

 

Kontakt:
Brønderslev Kommune
Tlf. 99 45 51 12

Kontakt:
Koordinator for 
kræftrehabilitering
Tlf. 98 45 73 72

Kontakt:
Hjørring Sundhedscenter
Tlf. 72 33 56 00

Kontakt:
Sundhedsafdelingen
Tlf. 72 57 88 70

Kontakt:
Sundhedskoordinator
Tlf. 40 13 93 36

Kontakt:
Rehabiliteringsteamet
Tlf. 97 11 35 55

Kontakt:
Visitationen
Tlf. 99 70 70 00

Kontakt:
Forløbskoordinator
Tlf. 99 88 91 24

Kontakt:
Thisted Kommune
Tlf. 23 63 50 48

Kontakt:
Sundhedscenter 
Vesthimmerland
Tlf. 99 66 82 00

Kontakt:
Sundhedscenter Aalborg
Tlf. 99 31 34 58

Du finder oversigt 
over sundheds- og 
rehabiliteringstilbud i din 
kommune på:
www.sundhed.dk
Klik på Sundhed og livstil og 
derefter på Sundhedstilbud.
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Bilag

Bilag 2: 

Kronikerrehabilitering – Kræft – Sæby Sundhedscenter Frederikshavn kommune 2019

Bilag 2: Kronikerrehabilitering – Kræft – Sæby Sundhedscenter Frederikshavn kommune 2019
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Program for fag-dag 
 

Pilotprojekt om forebyggelse og håndtering af senfølger 
i Frederikshavn Kommune 

 
Sted: Frederikshavn Rådhus, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn 

 
 
8.30-9.00    Velkomst 

v/ Helle Yding Kooij  
leder af Sundheds og Træning   
 
Indledning til projektet 
v/Marianne Nord Hansen 
formand for Senfølgerforeningen 
 
Forløbet i Pilotprojektet 
v/Dorthe Kann Hostrup 
projektleder, sygeplejerske og 
bestyrelsesmedlem i Senfølgerforeningen 

 
9.00-10.45   Hyppige senfølger 
    træthed, søvnproblemer, depression,  

  hukommelse- og koncentrations 
besvær, nervesmerter, muskel- og 
ledsmerter 
v/Mogens Munch Nielsen 
læge og rådgiver, telefonlinjen i  
Kræftens Bekæmpelse 

 
11.00-11.45 Tilbagevenden til arbejde med senfølger - 

hvilke rettigheder har borgerne – hvordan 
kan de professionelle vejlede heri 
v/Vibeke Sieborg 
socialrådgiver i Kræftrådgivningen i Ålborg 

 
11.45-12.45  Frokost  
 
12.45-14.30 Psykologiske og eksistentielle senfølger 
 ”det at blive ramt af en kræftsygdom” 
 ”at leve med senfølger” 
 angst for tilbagefald, bekymringer og sorg 
 v/ Inge Kaldahl 
 cand.pæd. i psykologisk psykologi 
 
14.45-15.30 Senfølger i forhold til sex og samliv 

Hvordan kan de professionelle spørge ind til 
det ? og vejlede heri ? 
v/Susanne Duus 
sygeplejerske og master i sexologi og 
rådgiver i Kræftens Bekæmpelse, Ålborg 
 

15.30-16.00  Det videre forløb 
    v/Dorthe Kann Hostrup 
     
    Afslutning 

v/Helle Yding Kooij  
 

Bilag 3
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Bilag 4: 

Frederikshavn Kommunes værdier og handlinger ift. 
voksne kræftpatienter og senfølger

Udarbejdet af Rebekka Vestergaard Larsen, Kirsten Bu-
ne & Marianne Krogh Axelsen som led i pilotprojekt om 
senfølger og kræftrehabilitering 2018.

Teoretisk grundlag
I kræftrehabiliteringen udgør flere teorier en del af vær-
digrundlaget for mødet med borger samt vejledning af 
borger med senfølger eller i risiko for udvikling heraf. Det 
bliver anvendt i forhold til både de individuelle samta-
ler og holdundervisningen. Teorierne, der bliver anvendt 
som afsæt, vil i det følgende blive præsenteret:

Det dobbelte kram
Det dobbelte kram bygger på bogen ”Dobbelte KRAM. Et 
tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, hel-
bred og trivsel.” af Peter Thybo (2016). Bogen har fokus 
på, at der eksisterer to forskellige KRAM-modeller:

•	 Det klassiske: Kost, rygning, alkohol og motion.
•	 Det nye: Kompetencer, relationer, accept og 

mestring. 
Der er fokus på samspillet mellem disse faktorer og 
hvordan fagprofessionelle kan yde støtte ud fra hvad, 
der fylder mest i borgers liv. Teorien kan også anvendes 
til planlægning af vejledning og undervisning.

Selfefficacy
Udgangspunktet herfor er artiklen ”Self-efficacy” af Al-
bert Banduras (2012) i tidsskriftet ”Kognition og pæ-
dagogik – tidsskrift om gode læringsmiljøer” (nr. 83, 
marts, årgang 22). Fokus er på menneskets evne til at 
vurdere egne evner i forhold til at præstere samt hvor-
dan dette påvirker følelser, tankemåde, motivation og 
adfærd. Teorien omhandler forskellen i menneskers ev-
ne til at tolke en situation, f.eks. sygdom som værende 
en trussel eller en udfordring samt hvordan fagperso-
ner kan anvende denne viden i tilrettelæggelse af støt-
te og formidling. 

Den salutogenetiske idé
Den salutogenetiske idé er bygget på tanker fra Aron 
Antonowskys teori omkring begribelighed, håndterbar-
hed og meningsfuldhed, samt oplevelsen af sammen-
hæng som beskrevet af Torben K. Jensen og Tommy J. 
Johnsen. 

Teorien omhandler, hvordan borger kan støttes i at væ-
re så sund som muligt. Opgaven består derfor i at flytte 
fokus fra det syge til det sunde, samt hvordan fagper-
soner kan støtte, således at borgers oplevelse af sam-
menhæng bliver størst mulig. 

Ovenstående tre teorier anvendes i planlægning og vur-
dering af, hvilken støtte den enkelte har brug for samt 
til at differentiere med, så det bliver vurderet, hvem 
der har behov for mere støtte end andre samt inden for 
hvilke områder. 

Brugerinddragelse - borgerperspektivet
I gruppesammenhæng er borgerne orienteret om tavs-
hedspligt, og der lægges vægt på medbestemmelse, 
uhøjtidelighed og en høj grad af dialog. Der er fokus på 
skabelse af et tillidsfuldt, uhøjtideligt rum. Den første 
afklarende samtale tilrettelægges ud fra, hvad der fyl-
der hos borgeren. Borgeren fortæller sin livshistorie og 
orienteres om forløbet med kræftrehabilitering og de 
muligheder, der er i forløbet:

•	 Individuelle samtaler
•	 Undervisning ifm. Rehabiliteringsforløbet
•	 Samtale for pårørende
•	 Holdtræning med fysioterapeut, herunder 

starthold hvor varighed er individuel efter 
borgers funktionsniveau, behandling og psy-
kosociale behov, hvorefter der tilbydes 8 ugers 
rehabiliteringstræning

•	 Ergoterapiforløb (kræver henvisning til ergote-
rapi efter sygehusindlæggelse)

•	 Individuel diætistvejledning
•	 Rygestoprådgivning, individuelt eller hold
•	 Samtale om alkoholvaner
•	 Ugentlig café ledet af frivillige fra Kræftens Be-

kæmpelse, hvor der er mulighed for socialt 
samvær og drøftelser om, hvad borger finder 
relevant. 

•	 I særlige tilfælde har rehabiliteringssygeplejer-
ske mulighed for at deltage som bisidder ved 
samtaler i jobcenteret

Borgeren har selv indflydelse på forløbet, hvilket vil si-
ge, at det er muligt at vælge forskellige elementer til 
og fra. Det eneste krav er de individuelle samtaler med 
rehabiliterings-sygeplejersken, da det er i dette sam-
arbejde med borgeren, det vurderes, om forløbet er re-
levant tilrettelagt for den enkelte. Vurderes det således, 
at der er behov for individuel træning, f.eks. på grund 
af knoglemetastaser, kognitive problemer eller andet 
rettes henvendelse til sygehusafdeling med henblik på 
genoptræningsplan. 

Bilag 4
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Individuelle samtaler
Borgeren tilbydes som standard individuelle samtaler 
hver 3. måned, men vurderes der behov for yderlige-
re samtaler, tilbydes de ud fra en holistisk vurdering 
af borgerens livssituation efter behov. Samtalerne om-
handler:

•	 Afdækning af borgers livssituation og mål for 
rehabilitering

•	 Udlevering af behovsskema til afklaring af sen-
følger og behovet for støtte, hvorudfra der gi-
ves råd og vejledning

•	 Behandlingen og plan
•	 Generelle ønsker og efterspørgsler fra borger
•	 Drøftelser ud for den enkelte borger egen selv-

opfattelse ift. takling af de enkelte senfølger

I vurderingen af den enkelte borger tages der udgangs-
punkt i teorien om det dobbelte KRAM og altså derfor 
det, der fylder mest for borgeren. 

Flere borgere er udfordret kostmæssigt i forhold til en-
ten vægttab eller –øgning. Det er en opgave at sikre, 
at borger får kompetencer i form af øget viden omkring 
vigtigheden af sufficient kost. Til dette er der mulighed 
for henvisning til diætist. 

Såfremt borger føler sig isoleret og ikke arbejder pga. 
sygemelding vil arbejdet være målrettet de sociale rela-
tioner, herunder i forhold til hjælp med at bevare kon-
takten til arbejdspladsen og eventuel hjælp til at skabe 
nyt netværk.

Frederikshavn Kommunes rehabiliteringsindsats giver 
god mulighed for at lave individuelle forløb, således at 
der tages hensyn til borgernes forskellige ressourcer. 
Nogle borgere har mange relationer og et godt netværk 
med gode muligheder for at tale om de psykiske reak-
tioner, der kan følge med en kræftsygdom, mens andre 
ingen har at tale med. Borgere med sparsomt netværk 
eller et netværk borger ikke synes de kan drøfte deres 
spekulationer med, tilbydes flere samtaler. Andre ek-
sempler på, hvor der tilbydes flere samtaler er: ved føl-
ger efter behandling som eksempelvis neuropati, ved 
komorbiditet, hvis borger har et arbejde, som det skøn-
nes, det kan blive problematisk at vende tilbage til (eks. 
hårdt fysisk arbejde ift. kræftrelateret træthed, axil-
rømning eller fælles kontor ifm. hukommelse og kon-
centrationsbesvær mm.).

Hvis borger har senfølger eller er i risiko for at få det, 
opfordres borger til at kontakte rehabiliteringssyge-
plejersken i sundhedscenteret med henblik på vejled-
ning i forhold til dette. Hvis sygeplejersken vurderer, 
at borger vil have det svært ved selv at tage kontakt 
ved nytilkomne gener, tilbydes ekstra samtaler. Der er 

med andre ord fokus på, i hvor høj grad borgeren kan 
praktisere god egenomsorg og graden af støtte og vej-
ledning tilpasses i forhold til dette. (Se kort opstilling 
herom i forhold til teorien om egenomsorg). 

Det gavner både borgerne selv og sundhedssystemet, 
at patienterne deltager aktivt i deres eget sygdoms- og 
behandlingsforløb og i efterløbet efter en kræftsygdom. 
Derfor er det i borgernes interesse, at de sundhedspro-
fessionelle sikrer, at borgerne (se bilag om brugerind-
dragelse):

•	 Får tilstrækkelig viden om senfølger og får 
indsigt i egen sygdoms- og livssituation un-
der behandlingerne og i efterforløbet
Der tilbydes individuelle samtaler med reha-
biliteringssygeplejerske efter behov, med mu-
lighed for individuel vejledning, indsigt i den 
enkeltes kræftsygdom og eventuelle følger. Der 
henvises til relevant tværfagligt personale ud 
fra borgers behov og ønsker, og der vejledes i 
forhold til kontrollerne - hvad vil være rele-
vant at spørge om i forhold til borgers situati-
on og sygdom. Der tilbydes undervisningsforløb 
i grupper med 6 mødegange, hvor borger selv er 
medbestemmende i forhold til valg af emner. Se 
bilag for mulige emner at vælge imellem.

•	 Får viden om og tillid til egne personlige res-
sourcer
Borger har mulighed for dette i forbindelse med 
holdundervisning og de individuelle samta-
ler. Det kan eventuelt være i forbindelse med 
kræftrelateret træthed, at tale døgnrytme, hvil, 
mindfulness og planlægning af dagen og her-
med få mere viden om, hvad borger selv kan 
gøre og tillid til at borger selv kan gøre en for-
skel. 

•	 Får viden om psykiske relationer under be-
lastning og et liv efter en kræftdiagnose 
Til de individuelle samtaler og til undervisnin-
gen tales der om psykiske reaktioner. Når bor-
ger kommer til indledende samtale, informeres 
der om, at det er meget forskelligt, hvordan 
man reagerer. At en del får en svær psykisk pe-
riode efter de er færdigbehandlet. Dette for at 
almengøre det så borger ved, at de er velkom-
ne til at henvende sig, hvis dette skulle ske. Der 
fortælles om muligheden for at få henvisning 
fra egen læge med tilskud til psykolog og mu-
lighed for at bruge kræftens bekæmpelses råd-
givere og psykolog. En vigtig funktion er, at 
borger har en sparringspartner, som borger kan 
læsse af på og få råd og vejledning hos.
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•	 Får vilje og evne til at bevare eller genvinde 
overblik og kontrol over egen situation
I en ofte kaotisk situation, hjælpes der med at 
skabe et overblik. Eks. hvis en borger med sen-
følger skal til samtale på jobcenteret, tilbyder 
rehabiliteringssygeplejersken at tage med som 
bisidder. Som forberedelse til møde med sags-
behandler, mødes denne med borger og drøf-
ter, hvilke gener og udfordringer borger oplever 
efter kræftforløbet. Sammen listes senfølger-
ne op, således det bliver synligt for alle. Ud 
fra dette hjælpes borger med en plan ift. til-
tag til de enkelte senfølger. Det afdækkes, hvil-
ke senfølger der kan afhjælpes og hvilke borger 
skal tale med egen læge om, onkologisk afde-
ling eller kirurgisk afdeling. Ved behov oriente-
res borgers læge.

•	 Får færdigheder i at indgå ̊ i en samarbejds-
relation med de sundhedsprofessionelle Hvis 
borger har svært ved at huske eller vurdere, 
hvad der er relevant at spørge om til kontrol-
lerne, samtaler ved egen læge eller på jobcen-
teret, kan rehabiliteringssygeplejersken være 
behjælpelig med at skrive en huskeliste sam-
men med borger samt evt med at kontakte til 
sygehus, egen læge, Kræftens Bekæmpelse osv., 
hvis borger ikke selv er i stand til det. 

Forudsætninger for en god egenomsorg er viden, følel-
ses- og holdningsbearbejdning og handlemuligheder. 
Derfor er den særlige sundhedsfaglige indsats om sen-
følger relateret til, at de sundhedsprofessionelle:

•	 Udvikler og fremmer en kultur, hvor de sund-
hedsprofessionelle har færdigheder og vilje til 
at sætte sig ind i borgerens værdier, følelser, 
holdninger og tankegang.

•	 At rehabiliteringssygeplejerskerne har bred er-
faring inden for kræftsygdomme og behand-
ling. Har været på relevante kurser i bl.a. 
kommunikation, mestring, sorg og kognitive 
teknikker.

•	 At fysioterapeuterne har bred erfaring med at 
arbejde med rehabilitering. 

•	 At diætisten har stor erfaring på kræftområdet 
og senfølger, der er kostrelaterede og stor er-
faring med sondeernæring og parenteralernæ-
ring.

•	 At der er en høj grad af tværfaglighed i sund-
heds- og træningscenteret og dialog mellem 
de forskellige aktører, der er tilknyttet.

•	 Viser åbenhed, imødekommenhed, tillid, en-
gagement samt forståelse og vilje til at hjæl-
pe borgeren. 

•	 Udvikler og fremmer en respektfuld samtale-

kultur og sørger for, at de miljømæssige omgi-
velser kan støtte og fremme en udvikling hos 
borgerne.

•	 At samtalerne er på borgernes præmisser.

Samtalerne foregår hovedsageligt i samtalerum i sund-
hedscenteret i rolige uforstyrrede rum. Der er afsat 1,5 ti-
me per samtale, men det tilstræbes, at der bruges ca. 1 
time, således at borger ikke bliver for træt og der er tid til 
efterfølgende dokumentation. Ved behov kan samtaler-
ne foregå i hjemme. Det opfordres til, at pårørende del-
tager, hvis denne og borger ønsker det. Der lægges meget 
vægt på at samtalen er i øjenhøjde. Der tages udgangs-
punkt i borgers situation og alle får besked på, at de al-
tid må henvende sig ved behov. Det er altid den samme 
sygeplejerske, der har samtalen med borgeren, hvilket 
bidrager til et sammenhængende forløb og større mulig-
hed for en holistisk indsats. Der hjælpes med kontakt til 
eksterne samarbejdspartnere og hjælper borger med at 
finde den ”røde tråd” i systemet. Der er kreativitet i for-
hold til at finde de rette løsninger, til den enkelte borger, 
for eksempel deltager i borgers første samtale med pal-
liative team, hjemmeplejens nøgleperson inden for pal-
liation, kontakter egen læge og deltager i samtaler på 
jobcenter. 

Undervisningen foregår efter træning. Der lægges vægt 
på at borgeren er medbestemmende og at undervis-
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ningen foregår i en dialog. Der bruges power points. 
Undervisningen tager udgangspunkt i deltagerne og 
varieres ud fra dette. Alle underviserne har stor erfa-
ring med at undervise og er derfor trygge ved at im-
provisere. 
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Bilag 5: 

Frederikshavns Kommunes vidensopsamling på hyppi-
ge senfølger 
Udarbejdet af Rebekka Vestergaard Larsen, Kirsten Bu-
ne & Marianne Krogh Axelsen som led i pilotprojekt om 
senfølger og kræftrehabilitering 2018

Følgende vidensopsamling indeholder beskrivelser af 
de hyppigste senfølger og deres forekomst. Den cen-
trale kilde hertil er ”Vidensopsamling på senfølger efter 
kræft hos voksne” udarbejdet af professoratet i senføl-
ger (Sundhedsstyrelsen 2017). Når der således beskrives 
forskning og statistik i nedenstående tekst, er talle-
ne fra “Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos 
voksne” blevet anvendt.

I relation til disse hyppige senfølger er der beskrevet 
observationer, symptomer, gode råd og handlinger, 
som er blevet anvendt i pilotprojektet i de individuelle 
samtaler mellem de sundhedsprofessionelle og borge-
ren. Baggrunden herfor er de sundhedsprofessionelles 
samlede praksiserfaringer inden for kræftrehabilite-
ring i Frederikshavn Kommune. Derudover er der  i til-
knytning til de forskellige senfølger angivet aktuelle og 
vejledende links. Se i øvrigt rapportens afsnit om “bag-
grundslitteratur”.

Problemer med lymfesystemet (lymfødem)
Lymfødem er en unormal ophobning af proteinrige væ-
sker, som forårsager lokale gener af fylde og smerte, 
hævelse, inflammation og fibrose. Ætiologien bag lym-
fødem er uafklaret, men det skyldes, at kræftbehand-
lingen beskadiger lymfesystemets evne til at håndtere 
væskeophobning i vævet. Lymfødem kan opstå tidligt i 
behandlingsforløbet, men kan også opstå flere år ef-
ter behandlingen. Lymfødem forekommer i ekstremite-
ter eller kropsdele, der har fået fjernet lymfeknuder, fx, 
arm, aksil eller bryst/brystvæg, men kan også opstå ef-
ter fjernelse af lymfeknuder eller stråleterapi i lysken og 
på halsen. Risikofaktorer inkluderer mastektomi (fjer-
nelse af brystet), aksillær lymfeknude dissektion (fjer-
nelse af lymfeknuder i armhulen), stråleterapi eller 
kombineret stråleterapi og kirurgi samt mere omfatten-
de kirurgi, overvægt eller fedme, traumer eller infekti-
on. Lymfødem er mest almindelig efter aksildissektion 
eller stråleterapi. Brystkræft har stor indvirkning på 
livskvaliteten hos disse overlevere. Det estimeres, at en 
ud af fem brystkræftoverlevere vil udvikle lymfødem. 

Overlevere efter gynækologisk kræft har risiko for at 
udvikle lymfødem af ben og lyske, og det rapporteres, 
at omkring 23 % af kvinder med livmoderhalskræft ud-
vikler senfølgen op til 8 måneder efter behandlingen. 
Også for denne gruppe overlevere kan lymfødemet for-

værres over tid og risikoen øges i takt med aggressivitet 
af behandlingen. Overlevere efter hoved/halskræft kan 
opleve lymfødem af strube og svælg samt ansigt og hals 
og senfølgen associeres med signifikant symptombyrde 
og nedsat funktion.  

Symptomer: Følelsen af tyngde i armen, en ”træt” arm, 
øget omfang, smerter.

Handling:
Ved mistanke kontakt onkologisk, med henblik på ud-
redning og opstart af lymfødembehandling. Det er vig-
tigt med hurtig opstart af behandling, da problemer 
forværres ubehandlet. 

I undervisningsseancer omkring lymfødem og i de indi-
viduelle samtaler, hvor det er relevant at informere om 
lymfødem informeres om følgende: 
Behandling for lymfødem: 

	 Hudpleje - for at forbedre hudens sundhed og 
mindske risikoen for betændelse i underhuden

	 Undgå infektioner i huden (forebyg ved at bru-
ge havehandsker, rens sår mm)

	 Bandagering og kompressionsstrømpe - for at 
mindske hævelsen

	 Undgå faktorer, der kan forværre lymfødemet 
(blodprøver, blodtryksmåling i armen, mono-
tomt arbejde, tunge løft)

	 Øvelser og motion - for at lymfen og blodet 
lettere løber tilbage til hjertet

	 Vedligeholdelse af de opnåede forbedringer 
ved hyppig kontrol med fornyelse af kompres-
sionsstrømper

	 Smertebehandling og evt. ændring i arbejds-
forhold

	 Vedligehold din normale fysiske formåen og 
bevægelighed ved hjælp af fysisk træning

	 Gåture, svømning, cykling, styrketræning og 
blid (low impact) aerobics anbefales.

Bilag 5
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Træningsprogram tilrettelagt sammen med en fysiote-
rapeut, så træningen passer til behov og sygdom (syge-
hus lymfødemterapeut)

	 Start med at træne med lav intensitet, der 
langsomt og gradvist øges

	 Varm op før træning, stræk ud og spænd af ef-
ter træning

	 Undgå de former for fysisk aktivitet, der viser 
sig at forværre dit lymfødem og vær opmærk-
som på smerter og symptomer

	 Bær kompressionsstrømpe når du træner, hvis 
du allerede har lymfødem.

	 Ved problemer med indskrænket bevægelighed 
eller ledproblemer, så bliv henvist til en fysio-
terapeut med viden om lymfødem.

Læs mere:
•	 På Dafylos hjemmeside (Dansk Lymfødem For-

ening): www.lymfoedembehandling.dk 
•	 Find forebyggende øvelser, vævsbehandling, 

selvdrænage, mindfulness og yogaøvelser: 
www.brystrehab.dk. 

Fysioterapi i Frederikshavn Kommune i forhold til fore-
byggelse af lymfødem:
Fysioterapeuterne modtager genoptræningsplan (GOP) 
på borgere, der er i risikogruppen for lymfødem: kvin-
der der har fået lavet mastektomi og/eller axilrømning 
og borgere, der har fået fjernet lymfeknuder i lysken. 
Ud fra GOP iværksættes relevant træningsindsats

Muskel-, led- og skeletproblemer
Effekten af stråleterapien på bevægeapparatet omfat-
ter fibrose af muskel og bindevæv, osteitis eller atrofi og 
i svære tilfælde osteoradionekrose. Endokrin terapi og 
østrogenmangel kan bidrage til ændringer i knogle og 
bindevæv, som kan resultere i smerte, nedsat mobilitet 
og funktion, osteoporose eller frakturer. Aksillær kirur-
gi, menopause, patientens alder og komorbiditet kan 
også påvirke bevægeapparatet. Muskler og led: Uspe-
cifikke milde til moderate gener fra bevægeapparatet, 

såsom muskel- og ledsmerter, er almindelige hos man-
ge patienter under og efter kemoterapi og stråleterapi, 
men for nogle overlevere er symptomerne mere bety-
delige og vedvarende. Disse patienter rapporterer clu-
stre af symptomer, der kan begynde uger og måneder 
efter behandlingen, omfattende migrerende smerter i 
led, muskelsmerter, morgenstivhed og hævelse af led i 
hænder og knæ uden tegn på gigt. Symptomer fra be-
vægeapparatet er hyppigst rapporteret efter behand-
ling for brystkræft, selvom incidensen af disse senfølger 
er reduceret efter introduktionen af brystbevarende ki-
rurgi og bedre stråleteknikker. Endokrin terapi med 
Tamoxifen og i særlig grad aromatasehæmmere rap-
porteres at være associeret med fibromyalgi-lignende 
symptomer og forværring af allerede eksisterende gigt 
eller fremkaldelse af gigt gennem sin anti-østrogene 
virkning. 

I tillæg til lymfødem er brystkræftoverlevere i risiko for 
at opleve sene følger i arm og skulder karakteriseret ved 
tilstedeværelsen af sensoriske eller motoriske sympto-
mer, smerter, svaghed, tæthed, nedsat bevægelighed, 
nerve parese, ændrede bevægelsesmønstre, følelses-
løshed eller hævelse i skulder, arm og/eller brystet på 
den behandlede side. Skulder- og arm-problemer er 
typisk forbundet med ændringer i brug og funktion af 
overkroppen og har negative fysiske, psykosociale og 
sociale konsekvenser, der kan påvirke det daglige akti-
vitetsniveau og livskvaliteten. Prævalenser for skulder- 
og arm-problemer blandt overlevere efter brystkræft 
rapporteres til at være 10-70 % afhængig af målemeto-
de (selv-rapporteret eller målt).  For overlevere, der har 
modtaget stamcelletransplantation, rapporteres, at op 
til 70 % op til 5 år efter transplantationen oplever bl.a. 
muskelsvaghed, kramper, muskel- og ledsmerter. Sær-
ligt overlevere efter Hodgkin lymfom, der har modtaget 
stråleterapi på store dele af overkroppen, rapporteres 
at have neuromuskulære og andre gener fra bevægeap-
paratet, skuldersmerter og halsproblemer.  

Overlevere behandlet for hoved/halskræft, er i risiko for 
at opleve gener og nedsat mobilitet af muskler og led, 
der inkluderer kæben, halsen, skuldre og bryst. Gener 
såsom muskelsvaghed, kramper, smerter og ændret po-
situr af hovedet og ryg kan være funktionshæmmende 
og have indflydelse på livskvaliteten. Skelet Osteope-
ni og osteoporose kan være et problem for kræftover-
levere relateret til alder eller genetik alene, men kan 
også forekomme som en bivirkning af kemoterapi, strå-
leterapi, endokrin terapi, steroider, eller fra dysfunk-
tion af gonader. Osteoporose relateret til mandlig eller 
kvindelig endokrin hypogonadisme kan være et pro-
blem for mange overlevere. Fordi østrogener spiller en 
central rolle i knoglesundheden, vil behandlinger, der 
undertrykker østrogen, føre til accelereret knogletab 
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hos både mandlige og kvindelige overlevere. Menopau-
se eller ”androgenpause” ses ofte hos kræftoverlevere, 
der er behandlet for hormonafhængige tumorer såsom 
bryst- og prostatakræft, eller som følge af kemotera-
pi for ikkehormon-afhængige tumorer såsom lymfo-
mer. Problemer med knoglesundhed hos overlevere 
efter brystkræft er hyppigt rapporteret i litteraturen. 
Hos præmenopausale kvinder der modtager adjuve-
rende kemoterapi for brystkræft ser man ofte hypogo-
nadisme. Ved svigt af ovariefunktion ses et signifikant 
fald i knogletæthed inden for 6 måneder og op til 12 
måneder efter kemoterapi. Aromatasehæmmere, som 
postmenopausale kvinder ofte behandles med, under-
trykker også østrogenniveauet og kan forringe knogle-
tætheden.  

Overlevere efter prostatakræft, der gennemgår kirurgisk 
eller medicinsk kastration eller modtager ADT, anses for 
at være i høj risiko for osteoporose og frakturer. Det 
rapporteres, at 6 måneder efter diagnose har mænd, 
der behandles med ADT eller får bilateral orchiektomi, 
en 5-års risiko for frakturer på 19 % sammenlignet med 
12 % i raske matchede kontroller. En højere incidens af 
osteopeni og osteoporose er observeret blandt over-
levere efter Hodgkin og non-Hodgkin lymfom, der er 
behandlet med stamcelletransplantation. Intensiv ke-
moterapi, helkropsbestråling og steroidbehandling øger 
risikoen for osteporose hos disse overlevere. Overlevere, 
der har modtaget stråleterapi i bækkenområdet for gy-
nækologisk, anal, endetarm og prostatakræft, har øget 
risiko for at udvikle ’pelvis insufficiency fractures’, som 
viser sig ved smerter i bækken og i ryg der kan opstå 
flere år efter stråleterapi. Osteoporose og osteomalaci 
kan også udvikles efter gastrektomi hos patienter med 
tidlig mavekræft på grund af nedsat absorption af vita-
min D og kalcium. Osteoradionekrose behandling med 
kortikosteroider, bisfosfonater og stråleterapi kan på-
virke karrene i knoglerne resulterende i nekrose (oste-
onekrose). Dette sker typisk 3 til 5 år efter behandling, 
selvom det kan udvikle sig hurtigere. Hofter, ribben og 
kæbe er hyppigt berørte, ofte bilateralt. Risikoen er 
øget hos kvinder og blandt overlevere der behandles 
med steroider, herunder patienter der har undergået 
stamcelletransplantation og har udviklet graft-vs-host 
sygdom. 

Stråleinduceret osteonekrose af kæben er en kendt 
senfølge hos overlevere efter hoved/halskræft som føl-
ge af utilstrækkelig sårheling og iskæmisk nekrose ef-
ter stråleterapi. Senfølgen forekommer hos ca. 5 % af 
patienterne og har stor indflydelse på livskvaliteten. 
Risikofaktorer inkluderer ud over stråleterapi, kirurgi i 
mundhulen, tandudtrækning og progression af dental 
og periodontal sygdom samt diabetes, rygning, alko-
hol misbrug og fejlernæring. Patienter, der er behand-

let for myelomatose eller metastatisk sygdom, har også 
en øget risiko for at udvikle denne komplikation, som 
kan variere fra asymptomatisk eller minimal sympto-
matisk til svær nekrose, der nødvendiggør rekonstruk-
tionskirurgi. 

Handling:
I undervisning individuelt og på hold informeres om 
følgende: 

•	 Evt. årsager
•	 Hvis relevant, om muligheden for at komme på 

osteoporoserehabiliteringshold i sundhedscen-
teret: med træningsforløb, individuel samta-
le og vejledning. Undervisningsforløb om bla.: 
sygdommen, behandling, forebyggelse, kost-
vejledning, undervisning ved ergoterapeut 
mhp. energibesparende teknikker og hjælpe-
midler.

•	 Mulighed for diætist og ergoterapiforløb ved 
gener ifm. synkning mhp. genoptræning af 
hals og tunge muskler og kost for at undgå 
fejlsynkning. 

•	 Kræftpatienter, der får smerter i bevægeap-
paratet, rådes til at kontakte egen læge eller 
onkologisk afdeling og få en smerte-anamne-
se (udredning), så rette behandling kan igang-
sættes. Lægen vurderer, om der skal henvises 
til fysioterapeut ud fra gældende samarbejds-
aftale, om der skal henvises til smerteklinik el-
ler evt. anden udredning.

•	 Informeres om erfaringer med en individuel 
fysioterapeutisk vurdering og træningsplan. 

•	 Informere om senfølgeforeningen. 

Kræftrelateret træthed 
Fatigue beskrives som en belastende, vedvarende, sub-
jektiv følelse af træthed eller udmattelse relateret til 
kræft eller kræftbehandling, der ikke er proportional 
med nye aktiviteter og som påvirker patientens van-
lige funktionsniveau.” Fatigue er et af de symptomer, 
kræftoverlevere hyppigst rapporterer uafhængig af 
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kræfttype og behandling. Det anslås, at omkring 25-
33% af kræftoverlevere oplever vedvarende fatigue 10 år 
eller mere efter diagnose. Fatigue ledsages ofte af an-
dre kliniske symptomer såsom generel svaghed, nedsat 
koncentrationsevne, søvnløshed eller hypersomnia og 
følelsesmæssig påvirkning. Fatigue kan medføre ned-
sat fysik, social, kognitiv funktion og have indflydelse 
på arbejdsevnen, ligesom humørændringer, øger risi-
koen for depression, søvnforstyrrelser, noncomplian-
ce med behandlinger, emotionel og eksistentiel distress 
for både kræftoverleveren og dennes familie. Høje ni-
veauer af fatigue påvirker desuden kræftoverleverens 
livskvalitet, funktionelle status og symptomhåndte-
ring.  Årsagen er kompleks og endnu ikke fuldt afklaret. 
Vurderingen af symptomet kompliceres af, at fatigue er 
multifaktoriel og kan have både fysiske og psykosocia-
le årsager, ligesom det også er et hyppigt forkomment 
symptom i baggrundsbefolkningen. 

Risikofaktorer for fatigue blandt kræftoverlevere in-
kluderer bl.a. tidligere psykologisk sygdom, symptomer 
på angst og depression under aktiv behandling, multi-
modalitet, forhøjet BMI, en tendens til katastrofetænk-
ning, ensomhed og modgang tidligt i livet. Risikoen for 
fatigue, har studier vist, er nedsat hvis den kræftramte 
har en partner, udelukkende var behandlet med kirur-
gi eller med en kombination af kirurgi og stråleterapi. 
Forskning viser at forekomsten af fatigue falder inden 
for de første 6 måneder efter behandlingen, hvorefter 
raterne stabiliseredes.   
Kendetegn ved fatigue:

	 Koncentrationsbesvær
	 Ængstelse
	 Gradvis nedsat udholdenhed
	 Søvnforstyrrelser
	 Øget følsomhed over for sanseindtryk
	 Øget fysisk ubehag
	 Sværere at håndtere forandringer
	 Begrænsning i sociale aktiviteter

Kendetegne ved udmattelse:
	 konfusion
	 tom følelsesmæssigt
	 pludseligt, uforklarlig tab af energi
	 svært ved at holde sig vågen
	 svært ved at sove
	 total social tilbagetrækning
	 nedsat evne til at styre kroppens funktioner

Handling:
Til de individuelle samtaler spørges ind til træthed. Hvis 
der opleves træthed spørges endvidere ind til graden af 
trætheden ud fra VAS-skala og betydningen af træthe-
den for borgers hverdag. Da fatigue kan skyldes mange 
ting, tales der om mulige årsager til trætheden og om 

der er noget, der kan gøres for at afhjælpe, eks døgn-
rytme, hvile, motion, kost osv. Borger anbefales, at tale 
med egen læge eller onkologerne med henblik på år-
sagsafdækning og eventuelle behandlingsmuligheder – 
f.eks. skyldes trætheden diarre, skæve blodprøver mm. 
Der vejledes i de tre former for træthed: træthed, fati-
gue og udmattelse og kendetegnene ved dem. Der ta-
les med borger om, hvordan vedkommende kan bruge 
denne viden, for at mindske træthedens påvirkning af 
hverdagen. 

Læs mere:
•	 Træthed: Senfølgevideo om træthed og søvn 

fra Region Midtjylland, http://www.livogkraeft.
rm.dk/raadogredskaber/

•	 Siggruppens træthedspjece udleveres eller link 
til https://dsr.dk/sites/default/files/2111/pje-
ce-traethed-sept-2017_1.pdf

•	 Evt. foreslå ”Dit liv kurser”
•	 Link til skema med fokus på spis godt, sov 

godt, tænk godt og rør dig godt med hen-
blik på at få struktur på hverdagen: ht-
tps://www.cancer.dk/dyn/resources/File/
file/4/544/1385256819/ditliv_skrivdagbog.pdf.

I afdækningen af betydningen for hverdagslivet og so-
cialaktivitet inddrages borgers egne erfaringer – dialog. 
Gode råd ift. træthed og aktivitet: logbog, dagsskema, 
økonomiser med energien. Foreslår borger at lave uge-
skema mhp. at få aktiviteter til at afstemme med den 
mængde energi borger har. Rehabiliteringssygeplejer-
ske hjælper, hvis borger ønsker dette. Det illustreres 
med billedet omkring energikiks, et redskab borger kan 
bruge hjemme til at forklare omgivelserne og gøre det 
mere synligt for sig selv, hvordan der kan vises hensyn 
til den nedsatte energi, således at borger når, det der er 
vigtigst uden udmattelse. 
Vis eksempler på ugeskema: Udfyld et dag- eller uge-
skema med hvad der sker i løbet af en dag. Efterfølgen-
de ses på hver enkelt handling og det noteres, om det er 
nærende (N) eller tærende (T). Giver bevidsthed om, hvad 
der måske skal fylde mere eller mindre i hverdagen for 
at give overskud på kontoen. Måske er der noget der skal 
ændres, det kan være pauser, motion eller andet.
Der tales med borger om, at man sagtens kan vælge at 
bruge energi på noget, man rigtig gerne vil, f.eks. et so-
cialt arrangement vel vidende, at det giver underskud 
på energikontoen bagefter. Alligevel kan det føles som 
en rigtig god investering af andre grunde! Efterfølgen-
de skal der gives plads på energikontoen til at komme i 
plus. Borger orienteres om, at det er muligt at få sam-
taler med rehabiliteringssygeplejersken med henblik 
på opfølgning og plan i forhold til fatiguen. Ved udtalt 
træthed eks ved hjernetumorer kan henvises til ergote-
rapi efter henvisning og visitering. Rehabiliteringssyge-
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plejersken kan deltage i samtale i forhold til jobopstart 
og fortæller og støtte i forhold til fatiguen.

Ved svær træthed, kan overvejes om vejledning af ergo 
kan hjælpe. Ergoterapeuterne kan ift træthed arbejde 
ift: fysisk/psykisk/mental træthed/nedsat arousal, selv-
vurdering/test af mental træthedsniveau, træthedsregi-
strering, struktur på hverdagen/aktiviteter, søvnrytme, 
hjælpemidler (fx kugledyne). Kræver visitering.

Søvnproblemer
Udover fatigue er søvnforstyrrelser et af de hyppigste 
symptomer, der rapporteres af kræftpatienter på tværs 
af diagnoser. Meget tyder på, at søvnforstyrrelser ikke 
aftager med tiden, men fortsætter i lang tid efter be-
handling. Søvnforstyrrelser består af problemer med at 
falde i søvn, problemer med af forblive i søvnen, ufor-
friskende søvn, nedsat søvnkvalitet og reduceret søv-
neffektivitet. Søvnforstyrrelser forekommer i 30-50% af 
kræftoverlevere, afhængig af kræfttype, og symptomet 
ses ofte i kombination med fatigue, angst og depressi-
on.  Forstyrret søvn kan være en prædiktor for fatigue. 
Risikofaktorer for søvnforstyrrelser hos kræftoverleve-
re er kort uddannelse, stillesiddende livsstil, hedeture 
symptomer, antihormonbehandling, uro-genitale eller 
mave-tarm symptomer, øget BMI, mindre social støt-
te og nattesved. 

 Hvordan kommer søvnproblemerne til udtryk:
•	 Vanskeligheder med at falde i søvn.
•	 Ændret døgnrytme
•	 Ufrivillig opvågning om natten
•	 For tidlig opvågning om morgenen 

Dette medfører ofte følelser af træthed og manglende 
energi i dagtimerne som konsekvens. En senfølge der 
kan have meget indflydelse på livskvaliteten. Kan have 
indflydelse på borgers omgivelser, humør, tanker, so-
ciale relationer, arbejdstilknytning og helbred. Søvn-
problemer øger risikoen for depression. 

Gode råd:
•	 Foreslå: filmen fra senfølgeforeningen ”træt-

hed og søvn”
•	 Artikel ”En god nats søvn” fra ”Tæt på kræft” 

november 2016. 
•	 Yoga 
•	 Mindfulness 
•	 Lyde til søvn, apps. Med naturlyde o. lign.
•	 Under kb’s dit liv under ”undersøg dine søvn-

vaner” links til dagbog og undersøgning og 
forbedring af søvnvaner, af B. Zaccariae.

•	 Undgå sovemedicin
•	 Dyrk motion 
•	 Mentale og kropslige afspændingsteknikker 
•	 Søvndagbog i 2 uger for at få et overblik: Op-

vågning i løbet af natten? Sovet - hvor mange 
timer i løbet af døgnet?

•	 Skab ro/behagelig temperatur, begræns kun-
stigt lys inden søvn. soveværelset er ”kun” til 
søvn og sex

•	 Undgå alkohol og andre stimuli
•	 Obs. Får du medicin, der påvirker søvnen?
•	 Små hvil á 15 minutter flere gange dgl, men 

helst ikke efter kl  14
•	 Tilpasset fysisk træning, dvs. moderat-fx yo-

ga Hatha
•	 Aktivitetsplanlægning, så du bliver træt 
•	 Giv linket til gode råd om søvn: http://www.li-

vogkraeft.rm.dk/raadogredskaber/
•	 Evt. foreslå ”Dit liv kurser”
•	 Undersøg om der er faktorer, der kan påvirke 

søvnen, eks: Smerter, humøret, angst, stress, 
depression?

Handling
I undervisning individuelt og på hold informeres om 
søvn og gode råd 

Til de individuelle samtaler, hvor søvn er et problem, 
opfordres borger til at lave søvndagbog over 14 dage og 
tager den med til samtalen, her foreslås interventioner 
ift dette og herefter yderligere opfølgning.  

Ved svære søvnproblematikker kan der anmodes om vi-
sitering til ergoterapeut. Ergo terapeuterne kan hjælpe 
ift: Fysisk/psykisk/mental træthed/nedsat arousal, selv-
vurdering/test af mental træthedsniveau, træthedsregi-
strering, struktur på hverdagen/aktiviteter, søvnrytme, 
hjælpemidler (fx kugledyne).

Samliv og nærvær (seksuelle problemer)
Når kirurgi eller stråler har fjernet nerveforbindelse el-
ler blodforsyning til dele af kroppen, kan det have kon-
sekvenser for vigtige funktioner. En direkte årsag kan 
være efter prostata operationer, hvor nerveforbindel-
sen til penis ofte bliver skåret over, hvilket påvirker ev-
nen til at få rejsning, eller efter kræft i underlivet hvor 
mange kvinder får invaliderende stråleskader i un-
derliv, blærefunktion og underlivsmuskulatur. Det kan 
påvirke evnen og lysten til sex, påvirke tarmen, vand-
ladningen og give smerter. Ud over de direkte årsager er 
der mange kræftsygdomme der påvirker kroppens ud-
seende, eller medfører senfølger, hvilket også kan på-
virke seksualiteten. 

Seksuel dysfunktion, der bl.a. omfatter tab af seksu-
el lyst og ophidselse, problemer med at opnå orgasme, 
smerter ved samleje, rejsningsproblemer og ejakula-
tionsproblemer er en af de mest almindelige følger af 
kræft og kræftbehandling, og litteraturen om denne 
senfølge er meget omfattende. 
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Alle former for kræftbehandling kan have direkte el-
ler indirekte effekt på en patients seksualitet og ikke 
sjældent oplever kræftoverlevere problemerne langva-
rige og frustrerende med negativ indvirkning på livs-
kvaliteten. 

Årsagerne til seksuel dysfunktion er multifaktoriel-
le og involverer, ud over det fysiske aspekt, også psy-
kologiske, relationelle og kulturelle elementer, og det 
er derfor vigtigt at medtænke alle disse aspekter. Ulig 
mange andre problemområder hos kræftoverlevere som 
godt kan mindskes over tid, kan seksuelle problemer 
forværres med tiden. Afhængig af hvilken population 
det handler om, og hvilke metoder og redskaber der er 
brugt til at vurdere seksuelle problemer, er forekomsten 
af seksuel dysfunktion mellem 30-100 %.

Særligt udsatte er patienter med tumorer, som in-
volverer køns- eller bækkenorganer. Patienter hvis 
behandling påvirker de hormonelle systemer, som me-
dierer seksuel funktion som f.eks. lyst og glæde, er og-
så udsatte. Men selv hos patienter der er behandlet for 
kræftsygdomme, der ikke direkte involverer kønsorga-
ner, kan seksualiteten være påvirket gennem forskellige 
fysiske og psykologiske bivirkninger af behandlingen. 

Kvinder; Primære problemer for kvindelige kræftover-
levere er nedsat lyst, nedsat ophidselse, lubrikations-
problemer og smerter ved samleje (dyspareuni), som 

kan stamme fra vaginal tørhed, utilstrækkelig lubrika-
tion, atrofi af vagina eller stenose. Kvinder, der får be-
handlingsinduceret menopause, oplever ofte problemer 
i en ond cirkel, hvor de mister interessen for seksuel 
aktivitet, fordi det er smertefuldt, hvilket kan medføre 
vaginal atrofi, som igen kan forstærke den manglende 
lyst.  Kirurgisk behandling kan forandre den kvindelige 
anatomi især for patienter med brystkræft eller gynæ-
kologiske kræftformer. Kirurgi for gynækologisk kræft, 
resulterer ofte i betydelige problemer i form af smer-
te og sensorisk tab. Hertil kommer at fjernelse af ovari-
er hos præmenopausale kvinder inducerer menopause 
med de deraf følgende hormonelle og fysiske ændrin-
ger, der kan ændre patientens seksualitet.  Kemotera-
piens systemiske virkninger kan dæmpe både seksuel 
lyst og ophidselse. Derudover kan kemoterapi fremkal-
de ovariesvigt med et pludseligt tab af østrogen med 
udtalte menopausesymptomer til følge. Nogle behand-
linger kan forårsage toksicitet af slimhinden i vagina el-
ler endetarm. 

Endokrin terapi med Tamoxifen øger tilsyneladende ik-
ke risikoen for seksuel dysfunktion, hvorimod behand-
ling med aromatasehæmmere øger risiko for seksuel 
dysfuktion signifikant, da dette præparat er associe-
ret med mere vaginal tørhed, dyspareuni og nedsat li-
bido sammenlignet med Tamoxifen. Stråleterapi kan 
også have indflydelse på seksuel funktion hos kvinder 
som f.eks. fortykkelse og ændring af hud og slimhinder 
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samt smerter. Kvindelige patienter, der modtager strå-
leterapi i bækken regionen, kan have betydelige seksu-
elle problemer relateret til vaginal fibrose, stenose og 
tab af lubrikation, der kan begrænse en kvindes evne 
og lyst til vaginal samleje. Disse ændringer varer læn-
ge efter, stråleterapien er afsluttes. Det estimeres, at 
omk. 20-30% af brystkræftoverlevere oplever en høj 
grad af seksuel dysfunktion og adskillige undersøgel-
ser indikerer, at seksuel dysfunktion kan forekomme i 
flere år efter behandling. Risiko for at have seksuel dy-
sfunktion er mere udtalt hos brystkræftoverlevere, der 
er behandlet med kemoterapi, blev postmenopausa-
le under behandlingen, rapporterede seksuelle proble-
mer før diagnose og kvinder med vaginal tørhed. Det 
estimeres, at over 80 % af kræftoverlevere efter gy-
nækologiske kræftsygdomme oplever seksuel dysfunk-
tion. De hyppigst forekomne symptomer, der refereres 
i litteraturen, kan alle påvirke seksualiteten og indbe-
fatter anatomiske ændringer af genitale organer, bæk-
ken nerveskade, smerter, kirurgisk fjernelse af klitoris, 
vaginal stenose og recto-vaginale fistler, nedsat fysisk 
funktion, fatigue, diarré, dyspareunia, infertilitet og 
post-coital blødning.  

Mænd, der er behandlet for kræft, oplever ofte seksuel 
dys funktion i form af erektil og ejakulatorisk dysfunk-
tion, nedsat libido, feminisering og hypogonadisme.  
Det estimeres, at 25-80 % af overlevere efter prosta-
takræft oplever seksuelle problemer såsom erektil dy-
sfunktion, penil deformitet, tab af lyst, ejakulatorisk 
dysfunktion og orgasme vanskeligheder samt ændrin-
ger i parforhold. Trods forbedringer i kirurgiske teknik-
ker har radikal prostatektomi en negativ og omfattende 
indvirkning på den erektile funktion, og mange mænd 
genvinder aldrig det præoperative funktionsniveau. 
Ydermere kan både ekstern stråleterapi og brachytera-
pi for prostatakræft, også føre til erektil dysfunktion. 
ADT påvirker også kræftoverleveres seksuelle funktion 
betydeligt. Udover komplet tab af libido og erektil dy-
sfunktion associeres behandlingen også med en række 
bivirkninger såsom feminisering inkl. gynækomasti, fø-
lelsesmæssig labilitet, hedeture, træthed, søvnforstyr-
relser og kognitive symptomer - alle symptomer som 
kan påvirke kræftoverleverens seksualitet, selvopfat-
telse og maskulinitet. Behandling for tarmkræft kan 
potentielt påvirke kræftoverleveres seksuelle funktion. 

Bækkenkirurgi for tarmkræft kan beskadige nerver og 
resultere i erektile og ejakulatoriske lidelser for mænd og 
føre til dyspareuni, nedsat libido, og ændringer i orgasme 
for kvinder. Stråling af bækkenet ved endetarmskræft er 
også forbundet med seksuel dysfunktion. Udfordringer-
ne efter kræftbehandling er ikke kun fysiske. 

At genvinde seksuel funktion med f.eks. en stomi kan 
være komplekst, hvor skam, angst for at stomien læk-
ker, ændret body-image og forlegenhed rapporteres.  
Særligt overlevere efter analkræft rapporteres at have 
seksuelle problemer. Et systematisk review af 25 under-
søgelser af kvindelige anal kræft overlevere fandt, at op 
til 60 % af disse patienter rapporterede seksuelle pro-
blemer.  Blærekræft kan også have en betydelig ind-
virkning på både mænd og kvinders seksuelle funktion. 
Operativ fjernelse af blæren kan resultere i høje fore-
komster af erektil dysfunktion hos mænd og udbredte 
seksuelle problemer hos kvinder. Mandlige og kvin-
delige stamcelletransplantations-overlevere har vist 
sig at have alvorlig seksuel dysfunktion i flere år efter 
transplantationen. Vaginal graft-vs-host sygdom kan 
hos kvinder forårsage smerte, betændelse, ardannel-
se og stenose. Mænd kan opleve ardannelse, smerte og 
krumning af penis som følge af genital graft-vs-host. 
Pga. den behandlings-relaterede immunsuppression 
kan nogle transplantationsoverlevere være bange for, 
om intim kontakt kan overføre bakterier og infektioner, 
hvilket kan være en reel hindring for kræftoverleverens 
genoptagelse af seksuel aktivitet.  

Handling
Rehabiliteringssygeplejerskens opgave er at:

•	 Informere om at mange kræftpatienter oplever 
seksuelle problemstillinger. 

•	 Informere tidligt om de senfølger, der kan op-
stå i forbindelse med behandlingen, således at 
borgeren er opmærksom på det og kan fore-
bygge og få tidlig hjælp.

Informere om at mange mister lysten til sex under be-
handling og informer om vigtigheden af at bevare 
kropskontakt og nærhed i forholdet

•	 give mulighed for at tale om egen-seksualitet 
for singler, som ikke har partner og egen-sek-
sualitet for de, som har partnere.

•	 Arbejde med eventuelt ændret kropsopfattel-
se, accept af kroppen -og dialog om gode op-
levelser gennem kroppen ved at gøre noget 
godt for den (motion, massage, gåtur, mind-
fulness, yoga)

•	 At skabe et rum hvor det vises, at det er i or-
den at tage seksuelle problemstillinger op, 
hvis/når de kommer i løbet af rehabiliterings-
forløbet

•	 At udlever pjecen kræft og seksualitet fra 
Kræftens bekæmpelse

•	 At mænd med prostatakræft får udleveret pje-
ce omkring den lokale netværksgruppe under 
propa.
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At tale med borger og gerne også partner om hvad sek-
sualitet er ud over samleje.

Gode råd i forbindelse med tørre slimhinder hos kvin-
der
Vagifem 10 mikrogram vaginaltabletter, Tal med din 
læge om en lokal hormonbehandling - er receptplig-
tige.
Replens Vaginalgel – genopbygger slimhinder i vagina 
Repadina vagitorier, - er håndkøbsmedicin. Kan forsø-
ges ind imellem. F.eks. en gang om ugen 
Lubrasilk er en glidecreme, som mange er glade for er, 
den har en langtidsvirkning, eller pure basic, købes på 
internettet.
Mandelolie
Du kan prøve dig frem til, hvad der passer dig bedst.

Gode råd til mænd
Hjælpemidler
Positivt, hvis man får rejsningsfremmende medicin 
hurtigt efter operationen, dvs. behandling tidligt og re-
gelmæssigt
PDE5-hæmmere er effektive hos knapt tre ud af fi-
re mænd. Ved nervebevarende fjernelse af prostata og 
anvendes forebyggende og over tid kan rejsningen for-
bedres over flere år. Spedra nyere og færrest bivirknin-
ger
Viagra anvendes ved for lidt rejsning, vigtig med sti-
mulering seksuelt. Rejsningen falder efter udløsningen
Gele ind i urinrøret er ikke afhængig af nervesystemet 
og minus afhængig af lyst
Indsprøjte direkte i svulmelegemet, virker først efter 
fem minutter til en time, også uden stimulering og va-
rer et par timer

Penis pumpe og penisring – dog med begrænset effekt. 
Virker, hvor nerver og kar er beskadiget. Penis føres i 
et vakumrum efterfulgt af penisring (må højest sid-
de 20minutter). Bedste penispumpe orienteres om ved 
Sexologisk klinik, Ålborg Universitetssygehus – kan og-
så bruges sammen med medicin.

Indopereret erektionspumpe
Penisprotese, svulmelegemerne fjernes. Hvis protesen 
fjernes, har man for altid mistet evnen til at få rejsning
Gode råd alle med seksuelle problemstillinger:

•	 Mulighed for henvisning til sexologisk kli-
nik Ålborg sygehus – kræver lægehenvisning, 
har man en partner, skal begge parter have en 
henvisning.

•	 Det er i behandlingsperioden almindeligt at 
miste lysten og derfor er det ekstra vigtigt at 
bevare kropskontakt og nærhed

•	 Informere parret om vigtigheden af, at de får 
talt sammen vedrørende problemer, tanker 

også om hvad hinanden tænker.
•	 Afsætte tid af til nærhed, intimitet og fokus på 

massage og dyrke de erogene zoner, massage-
apparat (Se www.Props and Pearls)

•	 Anvendelse af hegar/dildo 2 gange ugentlig ef-
ter især indvendig strålebehandling 

•	 Henvisning til bækkenbundstræning mhp. 
blodgennemstrømning – hjernen får signal om 
lyst og signal til kroppens seksualitet og evt. 
fysioterapeut mhp udspænding af stramme, 
ømme muskler og ledbånd i bækken og balle-
området. Bækkenbundstræning I sundheds-
centeret på henholdsvis mande og kvindehold. 

•	 Mindfullness
•	 Lokale netværk for Senfølger (se www.senfoel-

ger.dk)
•	 Videofilm om seksualitet (www.senfoelger.dk)
•	 Kræftlinjen 80 30 10 30 fortrolige samtaler: 

hverdage 9-21 og i weekenden 12-17 (for mænd 
bede om at tale med Mogens Munch Nielsen)

•	 Senfølgerlinjen på telefon: 40 44 78 48. Hvis 
der ikke er nogen ved telefonen - vil du sene-
re blive ringet op

•	 Kræftrådgivningen i Ålborg, samtale sexolog, 
kræver ikke henvisning. 

Bevar nærvær. Hvis man har rejsningsproblemer, smer-
ter ved samleje mm, kan der være fare for, at man 
undgår fysisk kontakt, fordi man er bange for, om det 
udvikler sig til mere, end man magter. Dette medfører 
en risiko for afstand mellem parterne. Rådgiv i værdi-
en i nærvær uden samlejet: hånd, knuser, ligge i ske.

Neuropati eller nervesmerter
Der er mange kemo-behandlinger der giver nerveska-
der som bivirkning, heldigvis forsvinder hovedparten 
igen. Det estimeres, at omkring 38 % af patienter, der 
behandles med kombinationsbehandlinger, oplever pe-
rifer neuropati. De senfølger som kan være mere bli-
vende, kan være lette føleændringer i fingere og tæer, 
til invaliderende gangbesvær og mange daglige smer-
ter. En senfølge kan også være øget følsomhed ifm kul-
de og varmepåvirkninger. 
Risikofaktorer for neurotoksicitet omfatter stigen-
de alder, større kumulative dosis, kombinationsbe-
handlinger, infusionshastighed, og muligvis allerede 
eksisterende eller arvelige neuropatier.

Nogle senfølger kan komme lang tid efter at behand-
lingen er stoppet. fx Muskelsvaghed og problemer med 
gang funktion. Balanceproblemer og problemer med 
trapper o lign. Forstyrrelse af nerveforsyningen til ma-
ve/tarm. Når kirurgi eller stråler har fjernet nervefor-
bindelse eller blodforsyning i kroppen, kan det have 
konsekvenser, for nogle at kroppens vigtige funktioner. 
I ansigtet kan det give problemer med fx tygge funkti-
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onen. Ved prostata operationer bliver nerveforbindel-
sen til penis ofte skåret over, det påvirker evnen til at 
få rejsning. Mange kvinder har invaliderende stråleska-
der i underliv, blærefunktion og underlivsmuskulatur. 
Det kan påvirke evnen og lysten til sex, påvirke tarmen, 
vandladningen, give smerter. Se nærmere under sam-
liv og nærvær. 

Smerter kan bl.a. påvirkes af angst, depression og 
søvnproblemer og indvirke på livskvalitet. På længere 
sigt vil 5-10 % have kroniske stærke smerter. Smerter-
ne kan komme og gå.
Forværres ofte af:  

• Træthed 
• Temperatur
• Aktivitet (overaktiv, inaktiv) 
• Humør
• Anden sygdom
• Kan påvirke livskvaliteten og give anledning til 

angst og depression.

Kendetegn ved neuropati i ben og fødder: følelsen af at 
gå på vat, brændende fornemmelse, balanceproblemer, 
gangproblemer, smertefuld gang, følelsen af at have 
noget i skoen, sovende fornemmelse.

Neuropati efter operation:  hudområde der sover, eks 
mamma efter mammaoperation, nervesmerter ifm 
analoperation, gynækologiske operation mm. Neuropa-
ti i fingere: svært ved at skrive, taber redskaber, svært 
ved at holde bestik, svært ved finmotoriske bevægelser, 
svært ved at knappe knapper og åbne eks låg. 

Handling:
Gode råd: 

•	 Mens du er i behandling og i tiden efter be-
handlingen, er det vigtigt, at du fortæller 
lægen om begyndende symptomer på nerve-
skade, så de rette forholdsregler kan tages. 
Dermed kan man undgå en forværring

•	 Der mangler fortsat en effektiv behandling af 
problemet

•	 Brug sokker og gode sko, der ikke klemmer
•	 Skift ofte fodtøj, evt et nr. større
•	 Evt. medicin: epilepsimedicin, antidepressiva i 

lave doser
•	 Evt. smerteklinik
•	 Akupunktur kan forværre smerterne
•	 Før smertedagbog
•	 Mindfulness
•	 Gradvis træning evt. varmvandstræning
•	 Se senfølgefilm nr. 8 om smerter
•	 Brug handsker ved f.eks. havearbejde og op-

vask
•	 Tjek fødder og hænder for sår og rifter (undgå 

sko, der gnaver)

•	 Brug en god fed fugtighedscreme
•	 Beskyt mod kulde undgå kolde drikke og brug 

vanter i koldt vejr i dagene efter behandlingen 
(gælder for oxaliplatin)

•	 Motion tilpasset ens tilstand
•	 Fysioterapeuterne informeres om dette og vi-

ser hensyn til dette i træningen. Er neuro-
patien svær eller bevirker den meget nedsat 
balance, kontaktes onkologisk afdeling, eller 
egen læge mhp henvisning til individuel træ-
ning, men hensynstagende program. 

•	 yoga
•	 balance- og koordineringsøvelser - informer 

om kommunens balancehold på ældrecentrene
•	 Fodmassage og fodbad
•	 Gå på forskelligt underlag, massagebold, kug-

leramme, let massage med olie, balanceøvel-
ser.

Mulighed for at rehabiliteringssygeplejersken deltager i 
samtaler på jobcenter ift, hvordan der i jobopstart ta-
ges hensyn til disse gener. 
Der vurderes individuelt, om der kan være brug for er-
goterapi, dette skal visiteres. Ergoterapeuten kan hjæl-
pe ift. nerveskader i hals og mundområde: 

Dysfagi / facio-orale problematikker: Udredning, vej-
ledning, terapeutisk spisning, træning af mundmoto-
rik, bevægelsesindskrænkninger, arvævsbehandling og 
sensibilitetsforstyrrelser. Ergoterapi kan bruges ifm be-
handling/træning af sensibilitetsforstyrrelser i arm, an-
sigt, fødder mv. Ved neuropati anbefales at søge egen 
læge, hvis afsluttet på onkologisk afdeling, mhp. hen-
visning til smerteklinik og smerte behandling. Der an-
befales tværfaglig smertebehandling styret af egen 
læge og eller smerteklinik. Opmærksomhed på:

• Gradvis optræning eks:  Varmtvandstræning 
• Smertedagbog – intensitet 
• Angst – depression for at kræften er brudt op 

igen.
• Måden at håndtere smerten på -  hvilke tanker 

gør man sig.
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• Samtalegrupper 
• Patientundervisning 
• Mindfulness
• Reduktion af vævsskade 
• Afklaring af sociale forhold 
• Aktiv smertehåndtering. 

Handling:
Hvis borger har en genoptræningsplan, eller er visiteret 
til individuel træning, vurderer fysioterapeuterne, om 
træningen evt. skal være varmvandstræning. Træning 
med henblik på reduktion af vævsskade kan foretages 
af fysioterapeut efter GOP fra sygehuset, eller henvis-
ning fra egen læge. 

I forhold til de psykosociale aspekter kan kræftsyge-
plejersken tilbyde støtte, vejledning og individuel un-
dervisning. Der er mulighed for forløb hos ergoterapeut 
ved gener ifm synkning. Med henblik på genoptræning 
af hals og tunge muskler for at undgå fejlsynkning og 
vejledning om sufficient kost hos diætist. Udlevering 
af Frederikshavn Kommunes pjece om mundtørhed og 
vejledning i pleje af munden. 

Mulighed for forløb med inkontinenssygeplejerske ifm 
afføring og vandladningsgener, hvis årsagen til gener-
ne er lægeudredt. 

Hukommelses- og koncentrationsproblemer
Forandringerne består af problemer med at hu-
ske, koncentrere sig, finde ordene, være opmærksom, 
planlægge og gøre flere ting på samme tid. Kognitiv på-
virkning begynder ofte under behandlingen, men bli-
ver mere udtalt, når kræftoverleveren vender tilbage til 
dagligdagen og f.eks. påbegynder arbejde efter en syg-
domsperiode. Mange kræftoverlevere beskriver kogni-
tive problemer efter behandling med kemoterapi. Det 
kan skyldes strukturelle og metaboliske ændringer, 
men også andre behandlinger som f.eks. endokrin te-
rapi kan påvirke den kognitive funktion. Nogle under-
søgelser dokumenterer kognitive præstationer, der er 
lavere end forventet hos 20-30 % af patienterne - selv 
før kemoterapi.

Kendetegn: Svært ved at føre en samtale i større for-
samlinger, lydfølsom, svært ved at koncentrere sig om 
den enkelte samtale, glemmer aftaler, glemmer hvad 
man ville hente, flere ikke færdige projekter, da man 
nemt distraheres. Svært ved at lære nyt. Kan opleves 
som mental tåge. Det tager længere tid at lave ruti-
neopgaver. Nedsat kortidshukommelse og svært ved at 
genfortælle hvad man eks fik til morgenmad, eller la-
vede dagen før.  Svært ved at huske aftaler og svært ved 
at koncentrere sig i en samtale. Dette kan give sociale 
problemer, da kræftoverleveren kan have svært ved at 
huske tidligere samtaler. Det kan give misforståelser og 

den kræftoverlevende kan virke ligeglad. Det anbefales 
at være åben omkring vanskellighederne blandt venner, 
familie og kollegaer og fortælle dem, hvilken hjælp der 
evt. kan være brug for. 
Intervention: guidning ift. hverdagen, lav evt. dags-
skema. Hjælp ift. opstart til arbejdsmarkedet ift. denne 
gene: hvordan forklarer man leder og kollegaer dette og 
hvilke hjælpemidler kan man have brug for.

Handling:
En stor del af vejledningsarbejdet er at informere om, at 
disse gener er normale, da mange borgere føler sig be-
grænsede af disse gener og kan skamme sig over dem.  
Vejledning ift. søvn og hvile. Hvad kan være tegn på 
overstimulering og hvordan kan hvil og stuktur hjælpe.

Gode råd:
•	 Klarlæg hvornår problemerne opstår, så der er 

mulighed for at forebygge
•	 Stabile blodsukre – hjernen lever af sukker: 

hyppige måltider uden for meget hurtigt suk-
ker (normale kostråd)

•	 Ingen røg og alkohol under genstandsgrænser-
ne 7/14

•	 Gør det du bedst kan lide – aktiverer hjernen 
mest

•	 Fysisk aktivitet hjælper – udskiller opkvikken-
de hormoner

•	 God nattesøvn (rydder op i hjernen)
•	 I løbet af dagen – hvil hjernen – lav det den 

har lyst til
•	 Evt. en lur af ca. 30 min (tjek om det er 15 eller 

30, hvad anbefaler man)
•	 Hukommelsen bedres ofte i løbet af et år, men 

meget individuelt
•	 Strukturer din dag - brug kalender og huske-

sedler
•	 Ryd op, smid ud og lav systemer
•	 Hvis det er muligt, gør kun én ting af gangen
•	 Sikre dig at du får det hele med
•	 Tal højt med dig selv
•	 Udvikl rutiner og forbered hvad du kan
•	 Bed andre om hjælp
•	 Brug teknologien (apps, tlf, computer osv) 
•	 Få styr på humøret 
•	 Få styr på søvnen
•	 Prøv at lukke ned for grubleri og bekymring
•	 Hjernetræning på Internettet (hvis du kan li-

de det)
•	 Brug rehabiliteringssygeplejersken til vejled-

ning ifm evt dårlig søvn, grublerier osv.
•	 Yoga
•	 Mindfulness eventuelt via Kræftens Bekæm-

pelse
•	 Tai Chi.
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Der foreslås samtaler med psykolog ved behov evt. ved 
Kræftens Bekæmpelse, at bruge redskaberne fra http://
www.livogkraeft.rm.dk/  f.eks. logbog.
 
Ved udbredte gener eks. efter en hjernetumor anmodes 
om visitation til vejledning hos ergoterapeut. Ergote-
rapeuterne arbejder med træning af opmærksomhed-/ 
koncentrationsbesvær, hukommelsesstrategier, struk-
tur. Håndtering af ny hverdag, nye roller og vaner, 
ændring af aktivitetsudførsel. Træning eller kompensa-
tionsstrategier.

Pårørende
Kræft påvirker alle i relation til den kræftramte. Som på-
rørende er man en vigtig støtte for kræftpatienten. Der-
for er der i rehabilitering også fokus på de pårørende. 

Erfaringer viser, at mange pårørende ofte tilsidesætter 
egne behov. Den syge er i centrum og den pårørendes 
behov kommer ofte i baggrunden. Dette kan give den 
pårørende stressreaktioner og øget risiko for angst og 
depression. Det er vigtigt, at den pårørende tager va-
re på sig selv.

Der er ikke evidens for, at skilsmisse eller separation er 
en følge af kræft og kræftbehandling. I nogle tilfælde 
kan kræftforløbet endda tjene til at styrke partnerska-
bet. Det betyder dog ikke, at kræftoverleveres sociale 
forhold ikke kan være belastet. Risikofaktorer for dår-
lig relationel tilpasning i familier inkluderer svær be-
lastning af sygdommen, vedvarende symptomer på 
angst og depression, usikkerhed og håbløshed, andre 
samtidige stressfaktorer, rolle problemer, kommuni-
kationsproblemer og manglende støtte. De pårørendes 
tilpasning kan også blive påvirket, hvis sygdommen og 
behandlingen opstår i sårbare eller travle perioder i fa-
milielivet (f.eks. unge familier med små børn). 

Handling: 
Er der børn i familien, informeres om kommunens sorg-
grupper og mulighed for hjemmebesøg. Der informeres om 
tilbud i Kræftens Bekæmpelse og mulighed for familiesam-
taler i kræftens bekæmpelses satellit i Frederikshavn.
 
Der opfordres til at pårørende deltager i første samta-
le i sundhedscenteret og her informeres om, at de kan 
komme sammen, men også få individuelle samtaler, 
hvis det er behovet. Der tales om de problemer, tanker 
og følelser, man som pårørende kan opleve. 

I planlægningen af undervisningen har borgerne mulig-
hed for at vælge tema om emnet pårørende. Pårørende 
inviteres med til denne undervisningsgang. 

I samtaler med pårørende udleveres pjecen fra kræf-
tens bekæmpelse og der informeres om mulighed for 
samtaler i kræftens bekæmpelses satellit i Frederiks-
havn. Der orienteres om, hvad kan man forvente under 
og efter et kræftforløb og hvilke senfølger, der kan op-
stå. Dette med fokus på at skabe øget forståelse parter-
ne imellem i forhold til de ændrede vilkår, der kan følge 
med kræftsygdommen. Der fortælles om psykiske reak-
tioner, om forskelligheden af disse og om at give plads 
til forskellige reaktioner. Der informeres om svingende 
humør og sorgreaktioner ud fra sorgteorien tosporsmo-
dellen, om at pendulere mellem at forholde sig til fø-
lelserne og at forholde sig til ændringerne https://dsr.
dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2013-10/ny-sorgforstael-
se-stiller-krav-til-sygeplejersker).
Der tilbydes at sende link til filmen:  http://cancervideo.
dk/Paaroerende/Kraeft-og-parforhold

Det afklares, hvem den pårørende kan snakke med for 
at få støtte og hjælp. Med begge parter drøftes begre-
bet Kærlighedens skjold. Her taler der om den hensyn-
tagen, man tager over for hinanden og at det kan være 
brugbart at tale med udeforstående, man ikke føler 
man skal beskytte.

Til samtalerne spørges ind til borgers øvrige netværk. 
Personalet har erfaring med, at en del borgere ople-
ver tab ift. deres netværk. En del oplever at personer, 
der plejer at være en del af deres netværk, trækker sig. 
Til gengæld er der også mange, der oplever, at tidlige-
re perifere bekendtskaber kommer til at spille en stør-
re rolle. Der skabes rum, så det er muligt at drøfte disse 
ændringer. Vi taler med borger om, hvordan man kan 
forventningsafstemme med sine pårørende. Hvad kan 
de forvente fra dig, hvad forventer du af dem, hvad kan 
være godt at informere dine pårørende om. Hvor me-
get ønsker du at tale sygdom, hvordan påvirker forlø-
bet dig og hvordan påvirker evt. senfølger dig efter endt 
behandling?
Gode råd til hvor pårørende kan få støtte:

•	 Venner, familie, kollegaer
•	 Kommunen (hjemmepleje til praktisk bistand)
•	 Egen læge
•	 Psykolog (tilskud)
•	 Andre pårørende
•	 Kræftens bekæmpelses rådgivning (Aalborg og 

Frederikshavn)
•	 Cancerforum.dk
•	 Samtale med rehabiliteringssygeplejerske
•	 Dit liv kurser.

Gode råd til den pårørende:
•	 Lad være med at forlange det umenneskelige 

af dig selv.
•	 Benyt dig af praktisk hjælp fra familie, venner, 

kommunen.
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•	 Tal sammen om, hvad I hver især har brug for:
•	 Fortæl dine omgivelser hvad du har brug for, 

eks. ikke en masse gode råd, ofte er det meget 
bedre, med en der vil lytte. 

•	 Kobl fra og saml ny energi: motion, musik, gå-
ture, fisketure, ordne have, venner, mindful-
ness, afspænding, yoga osv.

•	 Nem mad.
•	 Evt nedsæt rengøringsstandarden, evt. køb sig 

til hjælp eller kommunal hjælp, robotstøvsu-
ger.

•	 Bed gæster om at tage maden med.
•	 Evt. sæt begrænsninger på besøgene.
•	 Lad være med at påtage dig det fulde ansvar 

for de praktiske opgaver. Det kan få den syge 
til at føle sig overflødig og mere syg end nød-
vendigt.

•	 I kan stadig være sammen om det praktiske 
bare på en anden måde

•	 Tilgiv dig selv, hvis du mister tålmodigheden 
eller skælder ud. Situationen er presset, og in-
gen er fuldkommen.

Tilknytning til arbejdsmarkedet og økonomiske for-
hold
Arbejdsmarkedstilknytning og økonomiske forhold I 
Danmark er over 82% af mænd og 77 % kvinder akti-
ve på arbejdsmarkedet, og for de fleste personer, der er 
erhvervsaktive, når de får deres kræftdiagnose, er det 
at vende tilbage til arbejde et vigtigt mål. En kræft-
diagnose medfører ofte en svækkelse af den fysiske ar-
bejdsevne, som kan være midlertidig eller permanent. 
Der er ganske meget litteratur, der omhandler den ne-
gative effekt af en kræftdiagnose på arbejdsmar-
kedstilknytning i forhold til f.eks. ansættelsesforhold, 
arbejdsevne, ydeevne og tilfredsstillelsen med arbej-
det, ændrede arbejdsvilkår og arbejdsløshed. Et stort 
systematisk review fandt på baggrund af 64 undersø-
gelser, at 62 % (range 50-81%) af kræftoverlevere kom-
mer tilbage på arbejde inden for et år efter diagnose og 
89 % inden for 2 år efter diagnose. Det kan dog godt 
være et problem at forblive på arbejdspladsen eller va-
retage de samme opgaver, når man er tilbage. I et sy-
stematisk review omfattende 30 publikationer af fysiske 
og psykosociale faktorer, der er relateret til kræftover-
leveres arbejdstilknytning, fandt Duijts et al., at både 
fysiske problemer (f.eks. problemer med at løfte ting 
og menopausale symptomer) såvel som psykosociale 
problemer (f.eks. kognitive og mestringsproblemer, fa-
tigue, depression og angst) var negativt associeret til 
arbejdsevnen. Også diskrimination i forhold til karrie-
reforhold er rapporteret, hvor kræftoverlevere sjældne-
re tages i betragtning, når nye opgaver skal fordeles på 
arbejdspladsen, ligesom reduktion i arbejdstimer, løn-
nedgang og ændringer i arbejdsopgaver også er mere 

udtalte hos kræftoverlevere. Andre undersøgelser viser, 
at arbejdsløshed blandt kræftoverlevere er et reelt pro-
blem.  En international metaanalyse baseret på 26 un-
dersøgelser fandt, at kræftoverlevere havde signifikant 
større sandsynlighed for at være arbejdsløse. Arbejds-
løshedsraterne var højest for overlevere efter brystkræft 
samt gynækologisk kræft. Overlevere efter blodkræft, 
prostatakræft og testikelkræft havde samme arbejds-
løshedsrater som kontrolgruppen.  Ændringer i arbejds-
vilkår som f.eks. nedsat arbejdstid eller arbejdsløshed 
medfører også faldende indtjening. Undersøgelser har 
vist, at signifikant flere kræftoverlevere modtager før-
tidspension sammenlignet med raske kontrolpersoner. 
Førtidspension indebærer som regel en indtægtsned-
gang for den enkelte. Andre faktorer såsom kort ud-
dannelse, mangel på social støtte, kemoterapi, at være 
selvstændig, tidligere kortvarig ansættelse samt del-
tidsarbejde har også vist sig at påvirke indtjening hos 
kræftoverlevere. Disse resultater peger ikke kun på, at 
det kan være et problem at vende tilbage til arbejdet. 
At forblive på en arbejdsplads og yde det samme som 
før diagnosen kan være et problem for kræftoverlevere, 
ligesom arbejdsvilkårene f.eks. arbejdstiden eller op-
gaverne kan ændres, uden at kræftoverleveren har øn-
sket det. Kvinder behandlet for brystkræft rapporterer 
at kognitive problemer, hedeture og arm-skulder pro-
blemer reducerer deres produktivitet på arbejdet. Hos 
patienter som er kirurgisk behandlet for prostatakræft 
kan fysiske opgaver som f.eks. løft være forbundet med 
urin lækage, ligesom kognitive problemer på arbejds-
pladsen også er rapporteret som almindeligt hos mænd 
behandlet for prostatakræft. For overlevere efter Hod-
gkin Lymfom rapporteres der om problemer med ned-
sat kapacitet til at udføre arbejdet eller at vænne sig til 
arbejdsmiljøet.

Handling:
Allerede ved første samtale, spørges ind til borgers ar-
bejde. Der informeres om rehabiliteringssygeplejer-
skens mulighed for at deltage som bisidder til samtaler 
på jobcenteret eller til rundbordssamtaler. Her gø-
res opmærksom på vores rolle. Personalet kan hjælpe 
med at fortælle om de usynlige senfølger, eks træthed, 
koncentrationsbesvær, svagere muskler osv. Borger kan 
hjælpe før og efter samtalen med at få overblikket over 
situationen.
Gode råd til borgeren inden opstart med arbejdet:

	 Tænk over, hvad du forventer af dig selv?
	 Fortæl hvad arbejdet kan forvente af dig – 

fortæl om senfølger
	 Undgå at arbejdet forventer mere end du kan 

leve op til
	 Lad være med at tro, at der forventes mere, 

end du kan leve op til.
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Borger rådes til at udarbejde en opstartsplan med le-
delsen og jobcenter. En opstartsplan kan bl.a. beskrive, 
hvor mange timer borger skal arbejde og under hvilke 
forhold. Det kan være lettere at holde fast i sine behov, 
når der foreligger en plan, f.eks. hvis der bliver travlt på 
arbejdspladsen. Samtidig bliver borger holdt fast i ikke 
at arbejde for meget, da nogle kræftpatienter kan have 
tendens til at overvurdere, hvad man kan efter et be-
handlingsforløb.

Gode råd i forhold til kollegaer
Man skal overveje, hvad man gerne vil fortælle – og 
ikke fortælle – sine kolleger om sin sygdom og det at 
komme tilbage på arbejdet. 
 
Situationen kan også være vanskelig for kolleger. Skal 
man som kollega spørge til sygdommen, eller skal man 
helst lade være? 
 
Man kan opfatte det som mangel på interesse, hvis kol-
leger ikke spørger ind til, hvordan man har det, men det 
er vigtigt at huske på, at det ofte bunder i usikkerhed 
fra deres side. 

Derfor er en forventningsafstemning en god ide. 
Det er vigtigt, at man under sygdom, bevarer tilknyt-
ningen til sin arbejdsplads. Hvis man ikke har mulighed 
for at komme på arbejdspladsen under forløbet, kan det 
være en god ide, at fortælle eller skrive til kollegerne, 
hvad du har lyst til at snakke om. Hvis du ikke føler dig i 
stand til at fortælle dem om sygdommen, kan du måske 
få hjælp fra chefen eller en kollega tæt på dig. 
I nogle tilfælde kan det være en god ide, at forklare kol-
legerne om de konkrete udfordringer du har. Det kan 
f.eks. være problemer med larm, stress eller længere 
toiletbesøg. 

Hvor kan borgeren få hjælp:
	 Bisidder fra fagforeningerne
	 Rehabiliteringssygeplejerske som bisidder
	 Socialrådgiver Mariane fra Frivillighuset i Fre-

derikshavn: uvildig vejledning og støtte: 
98410357 frivillighedshuset@mail.tele.dk

	 Brug socialrådgiveren fra Kræftens Bekæmpelse
	 Brug socialrådgiver fra senfølgeforeningen.

Anbefal hjemmesiden:
	 https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/rettighe-

der/arbejde-pension/

Læs om: Hjælpemidler ved nedsat arbejdsevne, fleks-
job, førtidspension, revalidering, ressourceforløb, løn 
med jobtilskud, kontanthjælp, sygedagpenge.

Accelereret aldring 
Er både en kort og langsigtet effekt, som kan gøre 
kræftoverleveren mere sårbar overfor aldersrelaterede 
sygdomme, f.eks. kardiovaskulær sygdom. Aldringspro-
cessen speedes op, ligesom det kan være svært ved at 
kompensere for tabt funktion. Årsagerne hertil er øget 
aldring af celler, DNA skade, oxidativ stress, inflammati-
on m.m. viser sig ved nedsat organ reservekapacitet og 
nedsat kompensationsevne i alle organsystemer. Det-
te kan medføre:

•	 risiko for hjerte-kar problemer: Den høje gen-
nemsnits alder hos patienter der modtager 
kræftbehandling gør, at potentielt toksiske 
stoffer bliver ordineret til en population, der 
i forvejen har en højere forekomst af kardi-
ovaskulære sygdomme og risikofaktorer for 
kardiovaskulær sygdom. Derfor kan risikoen 
for at udvikle ny kardiovaskulær sygdom hos 
kræftoverlevere være større end risikoen for 
recidiv og ny kræftsygdom. Ses både efter ke-
moterapi, torakastrålen og antistofbehandling. 
Der kan opstå en lang rette hjertekarproble-
mer: direkte myokardieskade med eller uden 
hjertesvigt, systemisk hypertension, QT forlæn-
gelse, arytmi, myokardieiskæmi, pulmonal hy-
pertension, arteriel/venøse tromboemboliske 
hændelser, accelereret åreforkalkning, perikar-
dial sygdom og klapinsufficiens.

•	 Mange af de medicinske behandlinger metabo-
liske følgevirkninger såsom overvægt, hyperli-
pidæmi, hypertension og hyperglycosæmi, som 
kan øge risikoen for kardiovaskulær sygdom.
 Der ses også højere risiko for venøse trombo-
emboliske hændelser.

Handling:
Råd og vejledning:

•	 risiko for vægtøgning og diabetes: Mange af 
de medicinske behandlinger metaboliske føl-
gevirkninger såsom overvægt, hyperlipidæmi, 
hypertension og hyperglycosæmi, som kan øge 
risikoen for kardiovaskulær sygdom.

•	 risiko for anden kræftsygdom.

Ny primær kræftsygdom
En af de mest alvorlige og dødelige følger af kræft og 
kræftbehandling er den øgede risiko for udvikling af 
ny primær kræft. Ny primær kræftsygdom kan udvik-
le sig mange år efter kræftbehandlingen og inkluderer 
både solide tumorer og hæmatologiske kræftsygdom-
me. Årsager til ny kræftsygdom formodes at ligge i den 
karcinogene effekt af kemoterapi og stråleterapi, mil-
jømæssige faktorer, genetiske prædispositioner, livs-
stilsfaktorer eller en kombination af disse faktorer. Det 
er sandsynligt, at de faktorer, der var årsag til at den 
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første kræftsygdom opstod, også medvirker til, at ny 
kræftsygdom kan opstå. Patientens livsstil før og ef-
ter behandlingen er særligt betydende for om patien-
ten udvikler en ny primær kræftsygdom
Hvordan opleves det: Mange borgere fortæller de ople-
ver at føle sig ti år ældre. Giv borgeren mulighed for at 
få talt om denne oplevelse og hvad det betyder for bor-
gers oplevelse af livskvalitet. 
 
Handling:
Råd og vejledning i forhold til accelereret aldring:

•	 Årligt helbredstjek ved egen læge. Ved tegn på 
hjertesygdom, hovedpine, svimmelhed, forpu-
stethed mm, søg egen læge. 

•	 Alle borgere spørges ind til KRAM faktorerne og 
tilbydes vejledning. Dette for at forebygge at 
den accelerere aldring forværres. Der informe-
res om hvilke andre muligheder der er i sund-
hedscenteret: Mulighed for diætistvejledning, 
vægttabshold, rygestopvejledning på hold el-
ler individuelt, alkoholsamtaler, samtaler ift. 
fremtidig valg af motionsvaner, rehabiliterings-
hold inden for hjerte-kar, diabetes, kolrehab, 
osteoporose og bækkenbundshold, vejledning 
af inkontinenssygeplejersker. 

Det er et etisk dilemma, hvor meget der skal informe-
res om risikoen for en ny kræftsygdom, set i lyset af at 
mange kræftoverlevere har angst for tilbagefald.
Det er valgt at informere om livsstilsfaktorer ift. at 
forebygge fremtidig sygdom herunder også kræftsyg-
domme. Der informeres om tegn på tilbagefald og vig-
tigheden af at være opmærksom på tegn på tilbagefald 
og ved tvivl altid spørge.

Body image
At bekymre sig om det kirurgiske indgrebs indvirkning 
på kroppen beskrives relativt ofte i litteraturen. I et sy-
stematisk review af 25 undersøgelser omhandlende bo-
dy image hos kræftoverlevere, fandt Lehmann dog ikke 
overbevisende evidens for, at kræftoverlevere har et 
væsentligt mere negativt body image end raske kon-
troller. Der var dog en høj grad af potentielle bias i de 
inkluderede undersøgelser, ligesom der var store for-
skelle på, hvordan body image blev målt. Nogle pub-
likationer beskriver, hvordan brystkræft overlevere er 
uforberedt på de følelser, der er forbundet med at mi-
ste brystet eller følelsen i brystvorten, selv om de fleste 
overlevere var tilfredse med udseendet af deres bryster 
efter brystrekonstruktion.

•	 Ændret kropsbillede eller kropsopfattelse er en 
ofte rapporteret senfølge

•	 Kvinder behandlet for brystkræft rapporteres 
mellem 31-67% om ændret kropsbillede

•	 Følelsen af identitetstab – tab af livskvalitet- 
skamfuld for at vise sig for partneren

•	 Depression, evidens inden for hoved/halskræft
•	 Manglende selvtillid og selvværd
•	 Et tabu område.

Hvordan opleves det:
•	 Manglende tiltro til kroppen, følelse af at 

kroppen har svigtet.
•	 Kan ofte ses ved at borger taler grimt om sin 

krop.
•	 Kan opleves ved at borger taler grimt om, hvad 

de kan, eks jeg er blevet så doven, jeg kan in-
genting mere osv. 

Handling:
Spørger ind til det ved de individuelle samtaler. For-
tæller at der er erfaring med, at mange oplever det og 
spørger ind til borgers egen oplevelse. Meget individu-
elt om der er stemning for at tale om det i plenum.

Gode råd: 
•	 Genforson dig med din krop. 
•	 Mange af de symptomer du mærker er kroppen, 

der arbejder på at blive rask igen eller en sen-
følge. Hvordan undgår du at tænke hele tiden, 
jeg har kræft, når du mærker symptomer. At det 
i stedet er senfølger eller at kroppen er ved at 
komme sig: træthed, stresset, nedsat koncen-
trationsevne. 

•	 Forskel på, hvordan kropslige ændringer påvirker 
den enkelte. For nogle betyder det alt, at brystet 
er fjernet og for nogle, er det en mindre ting. 
Forskelligt hvad bryster betyder for den enkelte. 

•	 Senfølger der kan påvirke kropsidentiteten: st-
omi, nedsat seksuel lyst, tørhed i skeden, ned-
sat rejsningsevne, synkebesvær, øget mundvand 
(evt savlen), vægttab, vægtøgning, træthed mm.  

•	 Foreslå at se filmen: at føle sig ramt fysisk om-
kring bliver kroppen som før, kroppen med 
smerter og andre symptomer: http://www.li-
vogkraeft.rm.dk/psykiskpaavirkning/

•	 Hvordan kan man stole på kroppen igen. Lær 
dens grænser at kende igen, brug træningen i 
rehabiliteringen.
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Kom tilbage i kroppen igen: godt med gåture, mindful-
ness, bodyscanning osv. Nyttige links: 

•	 Mindfulness links: https://www.cancer.dk/
hjaelp-viden/ditliv/taenk-godt/raad-redska-
ber-mentale-ressourcer/mindfulness/. 

•	 Mindfulnesskurser ved Kræftens Bekæmpelse i 
Aalborg: https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/
ditliv/kurser/aalborg-kraeftraadgivning/. 

•	 Mentale øvelser fra Region Midtjyllands hjem-
meside: http://www.livogkraeft.rm.dk/menta-
leovelser/.

•	 Vis filmen: tab af identitet. Hvordan ople-
ver man sin krop efter kræft. Hvordan er synet 
på udseendet ændret: https://www.cancer.dk/
senfoelger/video-om-senfoelger/

•	 Gode råd om brug af netværksgrupperne, pa-
tientforeninger, senfølgeforeningen, del dine 
erfaringer med ligesindede. 

I undervisningen gives der mulighed for at få en fælles 
dialog og tale med andre om det. 

Angst for tilbagefald
Selvom der ikke er helt enighed omkring, hvordan symp-
tomet defineres, er det oftest en angst for, at kræften 

skal komme tilbage det samme sted eller et andet sted 
i kroppen. De fleste kræftoverlevere oplever lidt eller 
moderate niveauer af angst for tilbagefald.  Symptomet 
stabiliseres over tid, men kan reaktiveres, hvis patien-
ten udsættes for en række ’triggere’ såsom kontrolbe-
søg på hospitalet. Yngre alder, svære fysiske symptomer 
(smerter, træthed), emotionel påvirkning, nedsat livs-
kvalitet, ændring af kropsbillede og funktionsnedsæt-
telse øger risikoen for at opleve symptomet. 

Det er en af de mest gennemgribende senfølger, som 
kan forhindre patienten i at sætte mere langsigtede 
mål for livet og oplevelsen af god livskvalitet
39-97% af kræftoverlevere oplever angst for tilbagefald

• Tabu-område
• Det er svært ved at verbalisere vores angst for 

tilbagefald 
• Borger skåner sig selv og deres pårørende.

Hvordan observeres symptomerne:
• Manglende planlægning ift. fremtiden
• Skiftende humør
• Vrede, irritation
• Manglende søvn
• Udtalt opmærksomhed i forhold til symptomer.
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Handling:
Gode råd: 

• Spørg direkte ind til det
• Afdæk andre senfølger som smerter, depres-

sion, søvnproblemer, stress, der kan påvirke 
angsten og sætte ind med relevante tiltag

• Foreslå henvisning til psykolog via egen læge 
eller brug onkologisk psykolog, mindfulness

• Henvis til kræftens bekæmpelse: dit liv kurser, 
rådgiver, psykolog

• Netværksgrupper –erfaringsudveksling- har 
god effekt

• Cafeen: erfaringsudveksling
• Eventuelt send link til Senfølgefilm: angst for 

tilbagefald.
• Rådgiv ift lægesamtalerne, om at stille spørgs-

mål ift hvilke symptomer, borger skal opmærk-
som på ift evt. tilbagefald og hvilke symptomer, 
der ikke er ”farlige”.

• Evt. send mindfulness links: https://www.
cancer.dk/hjaelp-viden/ditliv/taenk-godt/ra-
ad-redskaber-mentale-ressourcer/mindful-
ness/ 

• Foreslå mentale øvelser fra Region Midtjyllands 
hjemmeside: http://www.livogkraeft.rm.dk/
mentaleovelser/

• Brug evt. netværksgrupper på facebook
• Fortæl familie og venner om angsten
• Sæt ord på angsten
• Cancerforum.dk
• Motion
• Yoga
• Mindfulness – Det er bevist, at det hjælper
• Distraher tankerne: brug musik, gå en tur.
• Brug senfølgeforeningen
• Sundhedscenterets angst og depressionsgrup-

pe (udl. pjece)
• Lær kroppen at kende på ny: Mange af symp-

tomerne kan være kroppen, der arbejder på at 
blive rask igen eller en senfølge. Hvordan und-
går du at tænke hele tiden, jeg har kræft, når 
du mærker symptomer. At det i stedet er sen-
følger eller at kroppen er ved at komme sig: 
træthed, stresset, nedsat koncentrationsevne.



54



55



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk

G
ra

fi
k 

19
-7

26
 J

F


