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Senfølgerforeningen arbejder for at:
• alle kræftpatienter skal løbende undersøges for senfølger ved hjælp af nationale

fælles vurderingsredskaber og med baggrund i nationale og lokale kliniske
retningslinjer

• alle kræftpatienter skal løbende informeres om senfølger og vejledes i, hvordan
kræftpatienter/kræftoverlevere selv kan være med til at forebygge og leve et godt liv 
med senfølger

• alle kræftpatienter med risiko for/eller har senfølger skal henvises til rehabilitering og
behandling på specialiseret niveau

• der oprettes Senfølgeklinikker med tilknyttet forskning og landsdækkende database 
på senfølgeområdet



Tre nationale senfølgeenheder i Danmark:

Kræftens Bekæmpelses Forskningscentre indenfor senfølger og indgår i

Dansk Comprehensive Cancer Center (DCCC)

“Indsamle viden, udvikle metoder og medvirke til, at disse metoder implementeres
i sundhedsvæsenet i hele landet” (udmøntning af Knæk Cancer 2017 med 36 mill.)

Flere senfølger ville kunne afhjælpes, hvis viden systematisk blev indsamlet fra hele
landet og formidlet til lægerne” (Hovedbestyrelsen 23. november 2016)

Et nationalt partnerskab skal forestå sekretariatsfunktionen”



Tre nationale senfølgeenheder i Danmark -en betinget bevilling

Dansk Multidiciplinær klinik for brystkræftsenfølger med ugentlig videokonference
med tilslutning fra alle danske centre for behandling og opfølgning af brystkræft
v/Peer Christiansen, Tine Damgård, Anders Bonde, Niels Kroman, Birgitte Vrou Offersen, Jens Overgaard, Bo 
Thiesson og Robert Zachariae

Nationalt forskningscenter for senfølger til kræft i bækkenorganerne
Søren Laurberg, Per Vadgaard Andersen, Anders Bertelsen, Jøregen Bjerggaard, Michael Borre, Peter 
Christensen, Asbjørn Mohr Drewes, Katrine Jøssing Emmertsen, Christian Graugaard, Ismail Gögenur, Astrid 
Højgaard, Lene Hjerrild Iversen, Therese Juul, Klaus Krogh, Jacob Lidegaard, Lene Lundvall, Hans Rahr, Karen-
Lise Spindler og Ole Thorlacius-Ussing

Senfølger hos kræftpatienter
Christoffer Johansen, Ulf Christian Frølund, Lrs Kjeldsen, Lene Meldgaard Knudsen, Ulrik Lassen, Kjeld
Schmiegelow og Lisa Sengeløv



Let udgave af vidensopsamling i Danmark under udvikling

Visuel og beskrivende kortlægning af den eksisterende viden om omfang, 
hyppighed og typer af senfølger i en første del inspireret af Macmillan

Samt i anden del beskrivelse af danske praksiseksempler som viser, at det er muligt 
at gøre en indsats for at hjælpe kræftpatienter med senfølger gennem 
identifikation af senfølger og behandling. Incl. evidens på interventionsniveau og 
intervention fra Clinical Guidelines

Projektgruppe: 

ved Senfølgerforeningen Marianne Nord Hansen, Susanne Malchau og Rikke Helsted, samt 
dokumentation og udvikling i Kræftens Bekæmpelse, Bo Andersen Rix. In press



Hvem har ansvar for udredning og 
behandling for senfølger?

9

30 %

70 % 

% = Engelske estimater, ”Forløbsprogram for Rehabilitering og Palliation…2012”, SST (s. 7,29)

Antal patienter = Sundhedsstyrelsens tal

En database vil give mere nøjagtige tal

Speciallæge

Egen læge

Onkologen/k
irurgen

Kommune/sund
hedscenter

Senfølgeklinikker



Definition af senfølger og vidensopsamling i Danmark

Der eksisterer ikke en vedtaget dansk definition på senfølger

”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”

Kilde: Christoffer Johansen: Videns opsamling på senfølger efter kræft hos voksne, 
Sundhedsstyrelsen 04.10.2017.

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg som led i Kræftplan IV. Se rapporten om senfølger hos 
voksne. 



Hyppige rapporterede senfølger
• Alene 

• Angst 

• Arbejdsmarked  Hukommelsesbesvær Nedsat muskelkraft    Søvnproblemer

• Arvævsdannelse Koncentrationsbesvær Nedsat nyrefunktion      Talebesvær

• Balanceproblemer Knogleskørhed Nedsat syn/hørelse        Tandskader

• Depression / tristhed Kontrakturer Nedsat immunforsvar     Træthed / fatigue

• Diarré eller forstop. Muskelkramper Påvirket sexliv

• Vandladningsprobl.

• Eksistentielle probl. Lungeskader Slimhindeproblemer

• Vejrtrækningsprobl.

• Hjertekarlidelser

• Hedeture / svedetur Lymfødem Smerter

• Vægttab/-øgning

• Hjerteproblemer Neurogene smerter

Kilde: Hyppige rapporterede patienthistorier: www.senfoelger.dk

http://www.senfoelger.dk


Hvis du skal søge udenlandsk litteratur på senfølgeområdet
Søgeord for senfølger:

• late effects

• long-term effects

• adverse effects

• chronic effects

• cancersurvivors

• post treatment consequences

• radiation or chemotherapy effects

Fx søgning på “cancersurvivors and prostate cancer”

Fx søgning på “prostate cancer and sexual dysfunctions”

Fx søgning på “prostate cancer and cognitive dysfunktion”

Fx søgning på “prostate cancer and fatique”

osv

Ved: Pubmed, Embase, Cinahl, Psychoinfo, Cochrane library og du kan forsøge at google søgeordenen med aktuelle
kræftdiagnose.



“den nye rejse for mennesker med kræft” 
“Kræftsygdom som følgesvend

“som om det at få kræft er at sammenligne med et vidunderligt tre ugers ophold tiI udlandet”

“det positive udsagn i rejsemetaforen er et bedrag og har intet med de udfordringer og den sorg det
er at få kræft”

“der er hele tiden benspænd, når man får kræft”

“en kræftpatient kan se sig selv omdannet til den kroniske patient”

Kilde: Professor i senfølger, Christoffer Johansen, dr. med. Og Ph.d, Onkologisk Klinik, Finsen Centeret, Rigshospitalet, Livet 
efter Kræft. Kræftens Bekæmpelse Forskning Center.



Flere kræftpatienter skal leve med senfølger/300.000

• Det forventes, at kræft stiger 35-60% over de næste 15 år

• Kræftpatienter overlever og lever længere med sygdommen

• Befolkningen bliver ældre

• Nye behandlinger

• I dag lever 33.649 med prostatakræft

Det vil betyde, at flere kræftpatienter skal leve med senfølger



Primære årsager til senfølger

• Kirurgi, øget risiko for at nervebaner, bindevæv og muskulatur bliver beskadiget. Arvævsdannelse, 
seksuelle problemer

• Kemobehandlinger med øget risiko for inflammation og nedsat immunsystem, samt at kemoen
bombarderer centralnervesystemet med impulser, som kan medføre, at nervesystemet bliver “omkodet” 
og reagerer hurtigere på impulser udefra. Træthed, hukommelse- og koncentrationsbesvær

• Strålebehandling med øget risiko for skader på nerver og væv, fx celler i tarmvæg, som erstattes af
arvæv (peristaltik, slimproduktion og optagelse af næringsstoffer nedsat). Urinrør og endetarm påvirkes af
ydre og indre stråler. Hyppige afføringer og øget afføringstrang og øget tissetrang, mister potens

• Medicinsk behandling med hormon-behandling/antihormonbehandling, Tab af lyst og evne til at have 
sex 8at få rejsning). Se senere slides herom

• Kræftdiagnose som følgesvend, angst for tilbagefald



Årsager til senfølger

• Genetik (eksisterende genfejl i stamcellerne kan fx være årsag til terapi-relateret leukæmi).

• Komorbiditet-med tidligere hjertekarsygdomme inden kræftdiagnosen stiger risikoen med 16% for 
belastning i hjertet (som en senfølge)

• Tidligere håndtering af livet

• Alder

• Socioøkonomiske forhold

• Uddannelse

• Bor alene



Hvor mange får senfølger efter kræft?

Nye data kommer fra Kræftens Bekæmpelse i efteråret 2017 med 10.000 deltagende patienter, som skal følges i 2 år.

96 pct. havde senfølger efter 
deres kræftbehandling

60 pct. af dem havde 
indgribende senfølger

2.500 kræftpatienter til 
rehabilitering på Dallund



Ved patienterne nok om senfølger?

Kræftpatienter giver udtryk for:

at de ikke er tilstrækkeligt informeret om senfølger

Kun 17 pct. oplevede at have fået information om senfølger, selv om 90 pct. havde et ønske om det

Kilde: Barometerundersøgelse II: Kræftpatienters oplevelse med sundhedsvæsenet gennem udredning og behandling. Kræftens Bekæmpelse, 2011



Budskab

• DU SKAL VÆRE INFORMERET OM SENFØLGER; SÅ DU 
RETTIDIGT KAN REAGERE PÅ DEM-SÅ DU KAN FÅ 

PROFESSIONEL HJÆLP OG 

• HJÆLP TIL, HVAD DU SELV KAN GØRE

• AT ERKENDE EGNE SENFØLGER ER EN LANG PROCES 



De nye opfølgningsprogrammer
Alle kræftpatienter skal have udført en behovsvurdering i starten af
behandlingsforløbet og fornyet vurdering ved afslutning og ved ændringer i
tilstanden. Ved behov foretages en uddybende udredning (fx senfølger)

(vurderingen bør omfatte fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle behov, samt
forventningsafstemning m patient og pårørende).

I opfølgningsforløbet vil ansvaret for behandling ofte være mellem sygehus og
praktiserende læge, således at ansvaret for patientens andre sygdomme ofte vil
ligge hos praktiserende læge, mens ansvaret for behandling af senfølger kan være
delt, men ofte ligge i sygehuset. 

Kilde: Opfølgningsprogram. www.sundhedsstyrelsen.dk 2015

http://www.sundhedsstyrelsen.dk


Alle kræftpatienter skal have en individuel skriftlig opfølgningsplan

De nye opfølgningsprogrammer går væk fra rutinemæssige kontroller og sætter fokus

på patientens individuelle behov.

FORDI

“scanninger og blodprøver med faste intervaller (rutinemæssige kontroller), er der ikke

evidens for. De forlænger ikke overlevelsen” 

“overlevelsen er blevet bedre”

“og det sætter stigende fokus på at hjælpe patienten med de gener og behov, de har

efter den primære kræftbehandling”

“opfølgningen fremover bliver mere tilpasset den enkeltes behov”



Hvad skal du være opmærksom på

• Er du informeret om eventuelle senfølger ? eller tegn på 
tilbagefald ?

• Hvad skal du være opmærksom på ?

• Hvor kan du hente hjælp ? Hvad findes af viden ? Gode 
erfaringer og gode råd ?

• Og hvad kan du selv gøre ?



Kræftrelateret træthed
• At få en kræftdiagnose er lig med stress belastning – proinflammatoriske

cytokiner –stresshormon aktiveres – naturligt at holde sig vågen i beredskab –
nødvendigt at være vågen-kronisk niveau udvikles-smerter og depression øges –
svagere immunsystem

• Massiv og pludselig indsættende fysisk, emotionel og kognitiv træthed

• Trætheden er uforholdsvis i forhold til anstrengelsesniveauet og reduceres ikke af
hvile og skal ikke forveksles med den træthed, som almindeligvis følger et stykke
tid efter en kræftbehandling

• Koncentrationsbesvær, dårlig korttidshukommelse, nedsat udholdenhed, 
søvnforstyrrelser, udmattelse som ikke går væk ved søvn (kronisk tilstand for 
mange) 



Kræftrelateret træthed

Søvnproblemerne har negativ indvirkning på inflammatoriske markører, som
kan øge risikoen for tilstødende sygdomme, tilbagefald af kræft og tidligere
død

Er overset og underdiagnostiseret -og er underbehandlet

Kræftrelateret træthed er for mange kræftpatienter ødelæggende for at 
vende tilbage til en normal hverdag eller til et normalt arbejdsliv. Følsomhed
overfor smerter, stress og mere angst opleves

Kilde: Savard J, Morison CM. Insomnia in the context of cancer: a review of a neglected problem. J Clin Oncol. 
2001 Feb; 19(3):895-908.



Kræftrelateret træthed
Helt op til 80% af kræftpatienter har søvnproblemer, hvilket svarer til 2/3 mere end 
den generelle befolkning

Der er evidens for, at patienter med prostatakræft, som har fået ekstern
strålebehandling har høj grad af den kræftrelaterede træthed.

Denne træthed har nær sammenhæng med depressive symptomer, yngre < 60 år, 
og forværres ved brug af antihormoner. 

Yderligere forskning på området anbefales set i forhold til bl.a. biologiske
underliggende faktorer

Kilde: ChaoHH, et el. Factors associated with fatigue in prostate cancer (PC) patients undergoing external 

beam radiation therapy. Pract Radiat Oncol. 2017 Sep 8S:1879-8500



Kræftrelateret træthed-hvad kan du selv gøre?

• Undgå stimuli før sengetid (soveværelset er ”kun” til søvn og sex)

• Kun 15 minutters lur inden kl 14

• Søvndagbog i 2 uger – man kan også sove for meget –find en balance

• Tilpasset fysisk træning, daglig motion, gerne ude, gåtur, svømning, cykling, løb mv

• Aktivitetsplanlægning, så du bliver træt 

• Yoga /mindfulness

• www.cancer.dk /senfoelger

• www.cancer.dk/forskertv/forside

http://www.cancer.dk/forskertv/forside


Fysisk træning og kost hjælper på træthed

• spis varieret lavt indhold af fedt

• vær fysisk aktiv (immunsystemet forbedres, kræftrisiko reduceres) 

• undgå særlige diæter og kosttilskud i større mængder

Hjælper også med henblik på

at sygdommen forebygges og undgår, at sygdommen udvikles

at bevare muskel- og knoglemassen

at øge modstandskraften

at vægtregulere –stabilisere blodsukkeret

at få følelse af vitalitet, et bedre sexliv, at huske bedre, føle sig mindre
trist/deprimeret



Fysisk aktivitet

• mindst 30 minutter om dagen, hvis deles op mindst 10 min samlet

• moderat intensitet ud over de dagligdags aktiviteter

• mindst 2 gange om ugen skal der indgå aktiviteter af mindst 20 minutters
varighed (kondition, muskel- og knoglestyrken) træn op til 3 x om ugen

• udstrækningsøvelser 2x om ugen af mindst 10 minutters varighed

• styrk, vedligehold og forbedre din balanceevne

Se i “Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft” ved Klinisk diætist Mette
Borre og professor Michael Borre. PROPA Prostataforeningen:

Heri ses plan for fysisk træning, madopskrifter og madplaner. Her kan du 
skræddersy din egen plan for motion og kost



Angst for tilbagefald

Beskrives som en af de mest gennem-gribende senfølger. Som kan forhindre patienten

i at sætte mere langsigtede mål for livet og forhindrepatienten at have oplevelsen af god 

livskvalitet

Mænd med prostatakræft scorer meget højt på Cancer Worry Scale og har ringe
livskvalitet og stor symptombyrde. Især yngre mænd og for de mænd, som har været i
strålebehandling

Kilde: Van de Wal M. et al. Fear of cancer recurrence in prostate cancer survivors. Acta Oncol. 2016 
Jul:55(7):221-7.

Seneste forskning viser, at partnere til prostatakræft-mænd har høj grad af frygt for 
tilbagefald

Kilde: Van de Wal M. et al. Fear og cancer recurrence: a sigifikant concern among partners of prostate 
cancer survivors. Psychooncology, 2017 mar 20. doi: 10.1002/pon.4423



Angst for tilbagefald
Tabu-område

• vi har svært ved at verbalisere vores angst for tilbagefald

• vi skåner os selv og vores pårørende

• de sundhedsprofessionelle skaber ikke dialog omkring patienters angst for tilbagefald

• de sundhedsprofessionelle spørger ikke ind til vores tanker og frygt

• kommer til udtryk som vedvarende bekymringer, som forhindrer personen i at leve det
liv, som han eller hun havde drømt om at opnå efter raskmelding.

Kilde:Jefford et al. Survivorship issues following treatment completion-results from fokus group with 
Australian cancer survivors and health professionals. J Cancer Surviv 2008;2:20-32.



Angst for tilbagefald

De professionelle er generelt i stand til at identificere personer med høj grad angst 
for tilbagefald. Disse personer bliver sjældent henvist til relevant psykologisk
behandling.

Netværksgrupper –erfaringsudveksling- har god effekt

Kilde: Lebel S. et al. From normal response to clinical problem: definition and clinical features og fear of cancer 
recurrence: Support Care Cancer 2016 May 12. 



Seksuelle problemer

Generelt

Op mod 50% af kræftpatienter får seksuelle senfølger. Kilde: Bruhn M. : ”Kræft, Senfølger 
og Rehabilitering” kapitel 27, red. Christoffer Johansen 2013.

Spændvidden beskrives fra 20-80% som manglende lyst, rejsningsproblemer, 
ejakulationsproblemer, tørhed og svie i skeden, smerter ved samleje og angst for intimitet.

Et tabuområde hos kræftpatienter, pårørende og sundhedspersonale ?

Impotens og tab af sexlyst:

Meget høj risiko for impotens ved manglende evne til rejsning enten forbigående eller 
permanent (lysten forsvinder ikke ved operationen).

5 år efter strålebehandlingen er risikoen for impotens 25% og 10 år efter kan den være 50% 
(stigende alder spiller en rolle)

Evnen til at få udløsning forsvinder, da alle mændene får fjernet sædlæberne. Tør udløsning, 
men kan få orgasme



Seksuelle problemer
Studier viser, at seksuelle problemer sjældendt bliver drøftet mellem patient og
sundhedspersonale. 

Mere end hver tredie kræftpatient oplever, at de har haft behov for hjælp til at håndtere
seksuelle problemer: 62% af de, der har haft behov for hjælp, svarer, at de ikke får den 
relevante hjælp

Kilde: Kræftens Bekæmpels 2013: Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og I 

efterforløbet. Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013.

Mange influerende forhold påvirker: Eget syn på krop og sjæl, vaskulære problemer, 
beskadigede nerver, stråler, kemo, body image, træthed (libido), nedsat, inkontinens, angst, 
smerter, komorbiditet

Seksualitet har vi alle –hele livet igennem ved krop-følelser-tanker og integreret i vores
identitet og indgår I den enkeltes livskvalitet



Seksuelle problemer - hjælp og gode råd
Du skal sørge for at tale med din kirurg, onkolog, egen læge om de seksuelle problemer, som der kan opstå. 
Tale med netværk PROPA

Tale med din partner om den manglende lyst og evne og bevar kropskontakt og nærhed- Få talt om dine og
din partners tanker- undgå misforståelse, så man ikke trækker sig fra hinanden-dyrk de erogene zoner hos
hinanden. Tag din partner med til lægesamtalen.

Og fortæl om manglende lyst og rejsningsproblemer i forbindelse med en ny partner

Gå til bækkenbundstræning, som fremmer lyst i hjernen –få henvisning til fysioterapeut

Fx bækkenbundstræning v/Helle Gotvedinstituttet-goole bækkenbundstræning for mænd

Kontakt Kræftlinjen v Mogens Munch Nielsen tlf: 80301030

Dansk forening for Klinisk Sexologi elf: 23660369 



Seksuelle problemer - hjælp og gode råd
Hjælpemidler

Positivt, hvis man får rejsningsfremmende medicin hurtigt efter operationen, dvs behandling tidligt og regelmæssigt

PDE5-hæmmere er effektive hos knapt tre ud af fire mænd. Ved nervebevarende fjernelse af prostata og anvendes
forebyggende og over tid kan rejsningen forbedres over flere år. Spedra nyere og færrest bivirkninger

Viagra ved for lidt rejsning, vigtig med stimulering seksuelt. Rejsningen falder efter udløsningen

Gele ind i urinrøret og ikke afhæng af nervesystemet og minus afhængig af lyst

Indsprøjte direkte i svulmelegemet, virker først efter fem minutter til en time, også uden stimulering og varer et par timer

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

Indopereret eriktionsumpe

Penisprotese, svulmelegemerne fjernes. Må protesen fjernes, har man altid mistet evnen til at få rejsning



“Hvis seksualitet er det samme som at kunne få den op at stå, ja så har
jeg ingen seksualitet. Men sådan føler jeg det ikke. Seksualitet for mig
er også ømhed, kærtegn og det at være tæt ved min kæreste. Vores
samliv er bestemt ikke blevet ringere. Vores seksualitet er måske blevet
mere kvindelig med masser af kys og kram”

Mand 68 prostatakræft



Manglende kontrol over vandladningen og urininkontinens
½ år efter og nogle steder står der: 12-15 måneder efter operationen vil langt de fleste have normal 
vandladning igen.  Indlæg i bukserne kan afhjælpe. 

Hvis stadig inkomtinens: tilbydes kontinenskirurgi I form af Proact-ballon implantation, slynge-
operation eller artificiel sphincter implantation ved henvisning til specialist

Men på længere sigt kan der opstå problemer med at holde på vandet (urininkontinens), utæthed
ved anstrengelse fx tunge løft, hoste og nys. Medicin bruges til en overaktiv blære og “male slings” 
er en af de mest effektive metoder ifølge ny indsamling af viden (nednestående kilde) Tal med din 
læge herom:

Få henvisning til inkontinenssygeplejerske eller anden lægefaglig specialist. Husk 
bækkenbundstræning

Kilde: en oversigtsartikel fra 2017: Radadia KD et al. Management of Post Radical Prostatectomy Urinary 
Incontinence: A review. Urology 2017 Oct 11. pil S0090-4295(17)31064-6.



Anti-androgen Terapi

Anti-androgen Terapi (ADT), som kan medføre øget fedtmasse, øget kolesterol og triglycerid 
niveau, nedsat insulin sensitivitet og øget risiko for hjerte-karlidelser. Træthed, ømhed af 
brysterne og tab af sexlyst, træthed, humørsvingninger, hedeture med kort varsel

Mindre skægvækst-men stemmen bliver ikke lysere. Mindre lyst 

Yderligere vægtøgning efter behandlingerne kan have negativ indflydelse på livskvaliteten og 
funktionsniveauet

KOST og MOTION (ses ved de tidligere powerpoints)

Kilder: 

Saylor OJ, Keating NL, Smith MR. Prostate cancer survivorship: prevention and tratment of adverse effects
of androgen deprivation terapy, J Gen Intern Med. 2009; 24 Suppl 2:5389-394.

Trost LW et al. Androgen deprivation therapy impact on quality of life and cardiovascular health, monitoring
therapautic replacement. Journal  og Sexual Medicine. 2013;10(suppl 1):84-101.



Negativ body image – lavt selvværd
“En trussel på ens identitet og mandighed”

“det er svært at dele og tale med andre om det sekuelle, ufrivillig vandlagning og
derfor har mange ensomhed og sorg og mange har en passiv rolle, når der 
seksuelle og problemerne tages op I det professionelle møde. Frivillige anbefales til
at tale med:

Kilde: Klaeson K et al. Talking about sexuality: desire, virility, and intimacy in the context of prostate cancer 
associations. Am J Mens Health, 2013 Jan; 7(1):42-53. 

Også her er Motion med til at skabe overskud og glæde ved egen krop

Hvad kan også hjælpe dig ?



Hukommelses- og koncentrationsbesvær

Forekommer hos 25 – 80% af patienter, som får kemoterapi 

Andre årsager: anæstesi, hormonbehandling, ”det at få diagnosen”, ældre og genetiske 
faktorer 

Kilde: American Cancer Society/American Soiety of Clinical Omcology Breast Cancer 
Survivorship Care Guideline. Carolyn D. Runowics et al. ACS/ASCO Breast Cancer Survivorship
Guideline.

Prostata-mænd, som har fået anti-hormonbehandling har lange svære kognitive 
dysfunktioner (44%) sammenlignet med lign gruppe, som ikke har fået denne 
antihormonbehandling. Men der er ikke evidens for, hvem der er i risiko for denne senfølge

Kilde: McGinty HL et al. Cognitive functioning in men receiving androgen deprivation theraphy for 
prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Support Care Cancer, 2014 Aug 22(8): 2271-
80



Hukommelses- og koncentrationsbesvær

• problemer med korttidshukommelsen

• det tager længere tid at udføre rutineopgaver

• svært ved verbal hukommelse fx at huske en samtale 

• svært ved at lære nyt og 

• følelsen af mental tåge er dokumenteret

• svært ved at koncentrere sig

• svært ved at huske information

Kilde: Androgen Deprivation Therapy may lead to Cognitive Impairment in Prostate Cancer Patients. Moffitt
Cancer Center Researchers Mau 12. 2015

Samme symptomer skyldes kemobehandlinger og ses ved stress i forbindelse med at få og leve med en 
kræftdiagnose



Hukommelses- og koncentrationsbesvær
Gode råd

• I hvilke situationer er problemet udtalt –at forebygge

• Kommunikere vanskelighederne til andre

• Brug kalender og de gule sedler

• Ryd op  og lav systemer

• Gør kun en ting af gangen

• Tal højt med dig selv

• Brug kamera fx hvor parkerede du mv.

• Få styr på søvnen

• Få styr på humøret

• Fysisk aktivitet

• Dyrk en hobby
Kilde: Cand.psych, PhD, Ali Amidi, Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, Aarhus Univeristet



Depression

”Vi er sårbare. Bare nogle kloge mennesker kunne fortælle mig, om det bliver 

værre eller bedre og i givet fald, hvornår; jeg er trist, træt og magter ikke det

samme før før. Klare meldinger om senfølger efterlyses”

Kilde: www.senfoelger.dk

Mellem hver 3. og 4. kræftpatient udvikler angst og tristhed

Hver 5. kræftpatient får en behandlingskrævende depression

Tilgængelig evidens viser, at mænd i antihormonbehandling er i høj risiko for 
udvikling af en depression

Kilde: Nead KT et al. Association og andreogen deprivation therapy and depression in the treatment of prostate 
cancer: a systematic review and meta-analysis. Urol Oncol. 2017 Nov; 35(11): 664.

http://www.senfoelger.dk


Depression

Vær opmærksom på, om den tristhed forværres – med dårligere nattesøvn

Søg din specialist kirurg, onkolog eller din egen læge

Mindfullness

Tal med andre som har været igennem samme kræftbehandling i Netværk



Neurogene smerter – føleforstyrrelser

Det estimeres, at omkring 38% af patienter, der behandles med kombinationsbehandlinger, oplever
perifer neuropati (især vinca alkaloider, platiner eller taxaner)

Kilde: Hersman DL et al. Prevention and management of chemotherapy-induced peripheral neuropathy in survivors
of adult cancers: American Society og Clinical Oncology clinical practice guideline. J Clin Oncol. 2014;(18):1941-
1967.

Symptomerne udvikler sig typisk i hænder, fødder, i mundområdet og i tarmen. 

Der kan være tale om muskel- og led forstyrrelser

Brændende, svidende og stikkende smerter, smerter ved berøring eller smerter fx når sko skal tages 
på, svært ved at knappe, problemer med finmotorikken

Gangforstyrrelse, dårlig balance, nedsat muskelkoordinering. Kræver specialistbehandling på fx 
smerteklinik

Kilde: Strategisk oplæg om senfølger , April 2017, Dokumentation og Udvikling i Kræftens bekæmpelse v/Susanne 
Diez, Rikke Helsted og Marianne Nord. In press



Neurogene smerter

Når der er tale om senfølger, er de neurogene smerter, nerveskader, af kronisk 
karakter med meget høj grad af smerteintensitet.

Kilde: Farrar JT, Polomono RC. Pain and neuropathy in cancer survivors: Surgery, radiation, and 
Chemotherapy can cause pain; research could improve its detection and treatment. American Journal 
of Nursing 2006; 106:39-47.

Det er velkendt, at smerterne forværres ved angst for tilbagefald, overbelastning af 
kroppen ved fx. havearbejde og ferie, som giver de såkaldte eftersensationer.

Der er erfaring for, at patienter med neurogene smerter skal have en 

specialiseret, aktivitetsbaseret og skånsom genoptræning. 

Kilde:Google: Peripheral Neuropathy and Patient Education and MD Anderson: 

retningslinje, som kan hjælpe dig



• Accelleret aldring er også en senfølge og belastning
Er både en kort og langsigtet effekt, som kan gøre kræftoverleveren mere sårbar overfor
aldersrelaterede sygdomme fx kardiovaskulær sygdom

Aldringsprocessen speedes op, ligesom individet kan have svært ved at kompensere for tabt
funktion

Årsag:

• øget aldring af celler, DNA skade, oxidativ stress, inflammation og afkortede telemotorer viser sig 
ved nedsat organ reservekapacitet og kompensationsevne i alle organsystemer

Kilde: Videns opsamling på senfølger efter kræft hos voksne. Rapport, Sundhedsstyrelsen
04.10.2017, side 68.



Arbejdsmarkedstilknytning
At forblive på en arbejdsplads og yde det samme som før diagnosen er et problem 
og senfølge, ligesom arbejdsvilkår fx arbejdstiden, opgaverne, karriereforhold og
indtægt ændres, uden at kræftoverleveren ønsker det

Kilde: Mehnert A. Employment and work-related issues in cancer survivors. Crit Rev Oncol Hematol. 
2011;77(2):109-130.

Kræftoverlevere har signifikant større sandsynlighed for at være arbejdsløse (34% 
vs 15% og arbejdsløshedsraterne er højest hos kvinder behandlet for brystkræft
samt gynækologisk kræft

Kilde: De Boer et al. Cancer Survivors and unemployment: a meta-analysis and meta-regression. JAMA. 
2009;301(7):553-762.



Du skal være opmærksom på
• Kronisk træthed

• Kroniske smerter fx neurogene sm eller fx lymfødem

• Kognitive dysfunktioner

• Muskel- og ledsmerter og nedsat muskelstyrke, samt knoglesmerter

• Hjerte- og vejrtrækningsproblemer

• Stigende træthed og søvnløshed

• Seksuelle dysfunktioner

• Psykisk kaos hos både patient og pårørende

• Depression hos både patient og pårørende (beh.krævende)

• Angst

• Langt sygefravær – varige offentlige ydelser

• Lavt selvværd og identitetstab 

• Kan ikke længere klare almindelig dagligdag eller et arbejde

• Social isolation



Tak

Hjælp andre patienter og dig selv 

ved at sende din patienthistorie til foreningens hjemmeside

www.senfoelger.dk

Ønsker du at støtte Senfølgerforeningen koster medlemsskab

100 kr årligt


