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KEYTRUDA som monoterapi er indiceret  
til behandling af fremskredent (inoperabelt  
eller metastatisk) melanom hos voksne.1

KEYTRUDA som monoterapi er indiceret til førstelinje- 
behandling af metastatisk ikke-småcellet lungecancer (NSCLC)  
hos voksne, hvis tumorer udtrykker PD-L1 med tumour proportion  
score (TPS) ≥50% uden EGFR- eller ALK-positive mutationer i tumor.1

KEYTRUDA som monoterapi er indiceret til behandling af lokalt frem- 
skredent eller metastatisk NSCLC hos voksne efter tidligere behandling  
med minimum én kemoterapi, og hvis tumorer udtrykker PD-L1 med  
TPS ≥1%. Patienter med EGFR- eller ALK-positive mutationer i tumor bør  
også have været i targeteret behandling inden behandling med KEYTRUDA.1

KEYTRUDA som monoterapi er indiceret til behandling af recidiverende  
eller refraktært klassisk Hodgkins lymfom (cHL) hos voksne, som har oplevet 
svigt af autolog stamcelletransplantation (ASCT) og svigt af behandling med 
brentuximab vedotin (BV), eller som er uegnede til transplantation og har  
oplevet svigt af behandling med BV.1

KEYTRUDA som monoterapi er indiceret til behandling af lokalt frem- 
skredent eller metastatisk urotelialt karcinom hos voksne, som tidligere  
har fået platinbaseret kemoterapi.1

KEYTRUDA som monoterapi er indiceret til behandling af lokalt frem- 
skredent eller metastatisk urotelialt karcinom hos voksne, som er uegnede 
til cisplatinbaseret kemoterapi, og hvis tumorer udtrykker PD-L1 med en 
kombineret positiv score (CPS) ≥ 10.1.1

KEYTRUDA ADMINISTRERES SOM EN INFUSION HVER 3. UGE OVER 30 MINUTTER.1

HAR FØLGENDE 
GODKENDTE INDIKATIONER:
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FORMANDEN HAR ORDET

Og så kom regnen…

Hanne Nafei
Formand for FSK

Efter et skønt forår og en varm sommer, hvor vi 
har fået fyldt D-vitamindepoterne op, er vi nu 
klar til den lunefulde sensommer og kan glæde 
os over, at græsplænen måske ikke er helt død.

Ditte Therkildsen skriver i SKA NYT nr. 2 
2018 om de pårørende som føler sig alene i de-
res sorg, at vi som mennesker ser døden på an-
den hånd, men kun kan rumme vores egen sorg.

”Death over Dinner” startede med et kursus 
på University of Washington i 2013 og er nu 
kendt i store dele af verdenen. Vi opfordres til 
– i gode tider – at inviterer familien til en snak 
om døden. Familiesamtaler på landets sygehuse 
tilbydes flere og flere steder. Her er formålet at 
facilitere en samtale i den nærmeste familie til 
en snak om alvorlig sygdom og hvad det betyder 
for hele familien.

Vores måde at snakke om aldring, sygdom 
og død lyder mere som en kamp. Vi kæmper 
livslangt mod aldring. Vi kæmper med en syg-
dom, vi vinder eller taber kampen mod kræften 
og i snakken med patienterne om accept af den 
næste kemokur, hører vi, at patienten kæmper 
videre – for børnenes skyld.

Atul Gawandes bog ”At være dødelig” fra 
2014 har en både fysiologisk og pædagogisk til-
gang til emnet aldring og den sidste del af livet. 
Han mener at vi mange steder i den vestlige ver-
den ikke accepterer aldring som en naturlig del 
af livet og at det eneste sikre i livet, er døden. Vi 
fratager samtidig det ældre menneske mulighed 
for at bestemme hvordan livet skal leves, i den 
periode af deres liv, hvor de har brug for hjælp. 

Et eksempel fra et amerikansk hospital for-
tæller hvorledes man ved systematisk tilgang 
har spurgt patienterne om deres ønsker i for-
bindelse med behov for behandling på intensiv 

og evt. genoplivning. Andelen af patienter, der 
ønskede palliativ behandling, steg markant.

Så hvordan går det med inddragelse af patien-
ter i eget forløb i kontakten med sundhedsvæs-
net?

Indlæggene i dette blad handler dog om livet. 
Livet med følger efter behandling for kræft. En 
hverdag med forskellige symptomer, som har 
stort betydning for hvorledes den enkelte kan 
leve livet. Vi følger op på forårets temadag om 
senfølger efter behandling for kræft.

Nu nærmer sig også tiden for landskursus og 
det er muligt at tilmelde sig via hjemmesiden 
https://dsr.dk/fs/fs13 under arrangementer.

Opstilling til bestyrelsen og årsberetning 
finder du i bladet. Generalforsamling vil blive 
annonceret i Sygeplejersken nr. 11. Dagsorden 
bliver annonceret på FB og lagt på hjemmesiden 
den 14. september.

Her kan du søge uddannelsesstøtte til delta-
gelse på landskursus indtil 1. oktober – https:// 
dsr.dk/fs/fs13/om-os/uddannelsesstoette.  
Send din ansøgning til charlotte@bangpeder-
sen.dk

Rigtig god fornøjelse med bladet og på gen-
syn på landskursus 2018 på Hotel Nyborg 
Strand den 2.+3. november.

Hanne Nafei
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REDAKTIONSGRUPPEN HAR ORDET

Artikler og indlæg

“Fokus på Kræft og Sygepleje” ønsker at bringe indlæg af interesse og be-
tydning for sygeplejersker, der arbejder med kræftpatienter. Bladet ønsker 
at afspejle den viden og dagligdag, som findes blandt medlemmerne af 
Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker, samt formidle den udvikling, som 
hele tiden sker inden for kræftsygeplejen.

Redaktionsgruppen planlægger et tema for hvert nummer. Udmelding af 
tema og deadline for indlæg bringes i hvert blad.

Artikler, kommentarer, oplæg og informationer kan dog altid indsendes 
uopfordret til redaktionen. Boganmeldelser, omtaler af kurser og temadage 
eller andre for læserne relevante og interessante tiltag publiceres også gerne.

Nyt fra redaktionen
Så er vi på redaktionen klar med årets 
anden udgivelse af Fokus på kræft og sy-
gepleje. Temaet er ” Senfølger”. I bladet 
kommer blandt andre Christoffer Johan-
sen med en spændende vinkel på begrebet 
senfølger. Vi håber, at i finder artiklerne 
i bladet inspirerende og at de giver an-
ledning til en masse spændende faglige 
diskussioner.

Velkommen til
Vi vil gerne byde velkommen til Lene Mi-
chelsen og Marianne Hansen, som er nye 
redaktører på bladet.

Lene er sygeplejerske, stråleterapeut og 
ansat i stråleterapien i Aalborg og Mari-
anne er sygeplejerske og er ansat på pla-
stikkirurgisk afdeling på OUH.

Velkommen til begge to. Vi glæder os me-
get til samarbejdet.

Landskursus
Dette års Landskursus afholdes d. 2. og 3. 
november 2018 på Hotel Nyborg Strand, 
vi glæder os til at se mange af jer.

Årets Landskursus har fokus på patien-
ternes behov for sygepleje i fremtiden, og 
om vi som kræftsygeplejersker er klar på 
de udfordringer?

Næste blad og hermed årets sidste num-
mer, har temaet Landskursus 2018. Så 
hvis du ikke har mulighed for at deltage, 
kan du i det kommende blad læse en 
masse om det.

Posterudstilling
Under Landskurset har du mulighed for 
at dele viden med dine kolleger fra hele 
landet ved den årlige posterudstilling. Vi 
opfordrer ALLE til at præsentere de ga-
ranteret rigtig mange spændende initia-
tiver rundt omkring på årets posterudstil-
ling.

Den 3. november under Landskurset 
er der afstemning om årets poster. Der 
er præmier til. 1. og 2. pladsen, så kom 
frisk. Dit abstract præsenteres i årets af-
stemningshæfte. Du medbringer din po-
ster til Landskursus, vi sørger for vægge 
og materiale til ophæng.

Omfanget skal være en halv A4 side, se 
mere på nedenstående link hvor der er 
inspiration til, hvordan det kan gøres
https://dsr.dk/sites/default/files/2111/ab-
stractsposterspjece.pdf

Abstracts skal sendes til:
Marianne Hansen på e-mail 
marianne.hansen6@rsyd.dk 
Senest d. 8. oktober 2018

På redaktionens vegne
Marie Louise Høj

FOKUS PÅ KRÆFTOGSYGEPLEJE

Udgives af FSK, “Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker”,
og udkommer 3 gange årligt i et oplag  
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Redaktør: 
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Marianne Hansen

Plastikkirurgisk afdeling Z1, OUH, arbejder primært i det brystkirurgiske 
speciale. Er medlem af SIG-rehabilitering, og læser Master i rehabilitering 
med speciale i kræftrehabilitering på SDU. 
Har en baggrund i det hæmatologiske speciale. 
Vil arbejde for at synliggøre den kirurgiske sygeplejerskes rolle i kræftsyge-
pleje og fastholde fokus på vigtigheden af rehabilitering af kræftrehabilitering.

Nye medlemmer af redaktionsgruppen

Lene Michelsen

Jeg har siden 2000 været ansat i Stråleterapien, Aalborg universitetshospi-
tal, og der taget stråleterapeutuddannelsen.
Jeg har gennem årene arbejdet meget med uddannelse og udvikling, og 
tog i 2011 Specialuddannelse i Kræftsygepleje. I 2016 blev jeg uddannet 
sundhedsfaglig supervisor, og har haft forskellige supervisions-grupper i 
kræftspecialet og større forum i klinikken.
Jeg har siden 2014 været ansat som stedfortræder for afsnitsleder, og syge-
plejerske med særlig funktion for uddannelse, undervisning og udvikling. 
Jeg har arbejdet med vejledning af kolleger, som har været kursister på 
specialuddannelse i kræftsygepleje, samt forskellige studerende i afsnittet.
I redaktionsgruppen vil jeg kunne bidrage med den strålebehandlings-
faglige vinkel på forskellige emner.

Lene Michelsen
Stedfortræder for afsnitsleder og
uddannelsesansvarlig stråleterapeut
Stråleterapien, Onkologisk Afdeling
97 66 15 59
lene.michelsen@rn.dk
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TEMA 

Overlevelsen efter en kræftdiagnose er steget signifikant over de sidste 5 år. Der er så-
ledes nu omkring 300.000 kræftoverlevere i Danmark. De fleste klarer deres kræftbe-
handling uden de store senfølger og kan vende tilbage til et normalt liv med god livskva-
litet, men for 50 % af kræftoverleverne har den forbedrede behandling og den længere 
overlevelse sin pris. Behandlingsrelaterede psykosociale og fysiske eftervirkninger efter 
kræftbehandlingen kan udvikle sig umiddelbart efter/under behandlingen, men også op 
til mange år efter behandlingen.

I ”Sundhedsstyrelsens vidensopsamling om senfølger 2017” defineres 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.

Med Sundhedsstyrelsens vidensopsamling fra 2017 er der kommet mere fokus på senføl-
ger. Der er kommet 3 senfølgecentre rundt i landet. Senfølgeforeningen har i samarbejde 
med Kræftens Bekæmpelse lavet oplægget ”Helbredt – men ikke rask” der udkom i Maj 
2018. Ligesom Kræftens Bekæmpelse har opstillet 5 mål i deres mål frem mod 2020, 
hvoraf ”Godt liv” er det ene mål og heri ligger – ”at kræftpatienter skal have professionel 
hjælp til at mindske senfølger.”Derudover har de forskellige sundhedscentre rundt i landet 
fokus på senfølger efter kræft. De praktiserende læger fik ligeledes i maj 2018 en vejled-
ning i forhold til senfølger, for at de kan få bedre mulighed for at blive nøglepersoner, når 
deres patienter henvender sig i deres praksis med senfølger.

Med en stadigt stigende gruppe af kræftoverlevere vil der ske et fokusskifte fra at over-
leve til, hvordan det liv der er efter kræft, skal være. Et liv med en god livskvalitet.

”Der har indtil nu været fokus på at redde liv og helbred – og tidligere har der ikke været 
overskud til at sætte ind med systematiske tilbud, som kan hjælpe patienterne tilbage til livet 
efter en kræftsygdom”, siger professor Christoffer Johansen, som leder forskningen i livet 
efter kræft i Kræftens Bekæmpelse.

I dette blad kan du læse en personlig beretning fra en kræftpatient, der har følt sig ladt 
i stikken og overladt til sig selv. Derudover vil I kunne læse en artikel om, hvorledes der 
arbejdes med senfølger på Aauh’s senfølgeklinik. Ligeledes er der en artikel om arbejdet 
med senfølger i Folkesundhed Aarhus. 

Christoffer Johansen der er læge og medforfatter af Sundhedsstyrelsens vidensopsam-
ling, kommer også med en spændende artikel om senfølger.

Karin B. Dieperink, forsker i klinisk sygepleje, ph. d. og post Doc fra Syddansk Univer-
sitet og professor i REHPA, har lavet en artikel om senfølger. 

FSK havde derudover en spændende temadag om senfølger, hvor der var 3 oplæg og I 
vil kunne læse om 3 deltageres refleksion over dagen og se billeder fra en skøn dag. 

En stor tak til de forskellige skribenter som har været med til, at vi i dette temanummer 
har kunnet komme rundt om forskellige emner vedrørende senfølger.

God læselyst!

Jeanette Pedersen

Specialuddannet 
 Kræftsygeplejerske 
Afsnit for Kvinde-
sygdomme AUH.  
jeanpede@rm.dk 
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KRÆFT HAR SENFØLGER
Senfølger er ikke et nyt fænomen, det nye er at så mange overlever dertil, hvor de kan få senfølger. Hvordan skal 
vi se på dette fænomen, hvad er på spil? Vi har mange overlevere med brystkræft og prostatakræft – skal disse 
grupper definere senfølge klinikkers tilbud eller er det andre modeller, der skal drive værket? Vores nuværende 
sekventielle behandlingsmodel har udspillet sin rolle. Gå ind i din tid siger Nordahl Grieg – der er behov for det, 
også på dette område

De der arbejder med kræftpatienter og 
deres pårørende står overfor nye udfor-
dringer. Hvor kræftpatienter i gamle 
dage døde relativt hurtigt efter at være 
igennem en behandling, så er der i dag 
en eksponentielt stigende forekomst af 
overlevere. I Danmark er der omkring 
300.000 mennesker der har haft deres 
første kræftsygdom og heraf er omkring 
de 60.000 kvinder behandlet for eller i 
fortsat aktiv behandling for brystkræft. 
Forekomsten af kræft er jævnt stigende 
og ligger snart på 40.000 mennesker år-
ligt i kongeriget. Samlet set er det der-
for blevet mere aktuelt at beskæftige sig 
med senfølger. Hvem får dem, hvordan 
kan vi forebygge dem, tidligt opspore 
og behandle.

Vores system er i virkeligheden ikke 
gearet til det. I løbet af de sidste par år 
har vi ændret opfølgningsprogrammer-
ne, der tidligere hed kontrol til, i prin-
cippet at være færre besøg og mere an-
svar for observation af symptomer lagt 
over på patienten. Det er ikke et valg 
der drejer sig om at involvere og styrke 
patienten, men en forandring der ud-
springer af en besparelse, fremfor et øn-
ske om at forandre måden behandlin-
gen udspiller sig på, for at være poetisk. 
Der er desuden sat stort spørgsmålstegn 
ved om de recidiver eller metastaser el-
ler nye primære kræftsygdomme, som 
er hovedformålet med kontrol, rent 
faktisk har en bedre prognose når de 
opdages ved den kalendersatte kontrol 
fremfor at patienten henvender sig ved 
symptomer. En sær blanding af viden-
skabelige og driftsmæssige argumenter.

Nu står vi så med 300.000 kræftover-
lever, en population der vokser og som 
for en dels vedkommende må imødese 
at få en senfølge. Hvad er en senfølge 

så? I en rapport til Sundhedsstyrelsen, 
der skulle gennemgå den videnskabe-
lige litteratur på området, som et led i 
oplægget til Kræftplan 4 definerede vi 
senfølger som en sygdom/et symptom 
der opstår under behandling og bliver 
kronisk eller som opstår i tiden (uden 
at definere tid) efter behandlingen er 
afsluttet, og som bliver kronisk. Altså 
forandringer der er resultat af interven-
tionen overfor kræftsygdomme som 
bliver kroniske. Der har været en dis-
kussion af, om det er sygdommen og/
eller behandlingen der er ansvarlig for 
at senfølgerne opstår. Denne diskussion 
er forladt og fokus har rettet sig mod 
de spørgsmål jeg indledte dette indlæg 
med.

Når jeg skriver, at systemet ikke er 
gearet, så mener jeg at vores model for 
behandling, vores kræftmodel kunne 
man kalde det ikke adresserer de pro-
blemer, der er væsentlige. Nuvel, det 
er væsentligt at behandle sygdommen, 
men allerede fra den dag diagnosen 
bliver stillet skulle vi jo have udviklet 
interventioner, der kunne hjælpe pa-
tienten med at komme i sådan en ’form’ 
at det var muligt at kunne gennemgå 
behandlingen og overleve uden at være 
fuldstændig ’smadret’, som ungdom-
men siger når de kommer hjem fra Ros-
kilde. Vi har ikke udviklet protokoller, 
der arbejder med at forbedre patienter-
nes helbredstilstand, deres psykologiske 
styrker, bevidst involverer det sociale 
netværk – alt det der har betydning for 
at klare en kræftbehandling. Vi kunne i 
for sig ’præhabilitere’ patienterne ved at 
hjælpe dem – i den ventetid, der ellers 
føles uudholdelig og meningsløs – til at 
begynde med at tage en del ansvar selv, 
for at komme i stand til at klare første 

Christoffer Johansen

Professor, overlæge, dr.med. og ph.d.
Onkologisk klinik
Finsen Centeret
Rigshospitalet 5073
2100 København Ø
–
Livet efter Kræft
Kræftens Bekæmpelse Forskning Center
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Email: christof@cancer.dk
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fase af behandlingen. At være redaktør i 
sit eget liv ønsker enhver, det er følelsen 
af at genvinde kontrol, noget kontrol, 
der skal ses i lyset af, at diagnosen op-
leves som det ultimative kontroltab. En 
række mindre undersøgelser har vist 
hvordan indsatser i KRAM området og 
samtidig psykologisk ’opgradering’ kan 
hjælpe patienten igennem et operativt 
indgreb med signifikant færre proble-
mer på alle fronter. Tanken er naturlig-
vis at indføre dette princip for at fore-
bygge de senfølger der kommer.

Dagens model, den medicinske mo-
del for behandling af en kræftsygdom, 
er af mange grunde anlagt som et se-
kventielt forløb: først en diagnose, så 
en behandling, så oprydning med re-
habilitering, overlever du hertil, så ryk 
videre til senfølgeerfaringen. Giver det 
problemer, så kontakt systemet. Der er 
ingen initiativer til at ændre den mo-
del, systemet står i brakvand til livet og 
kæmper for overlevelse, stillinger, spe-
cialer, magt og indflydelse. Vi har stået 
med ryggen mod muren og fået 2 % 
kravet kastet i hovedet, så udvikling af 
nye måder at gøre tingene på er sat på 
standby. Der kommer ny medicin, vi af-
prøver stoffer i alle faser af afprøvning, 
men den store armlægning med vores 
– i virkeligheden – ikke afprøvede mo-
del – den foregår ikke. Forkølede initia-
tiver med en plante i venteværelset, gør 
en skranke rund fremfor lige, give stole 
farver i stedte for grå, lave en pjece med 
børnetegninger fremfor tekst og videre 
af den vej – det rykker jo ikke ved de 
centrale spørgsmål.

Alle får senfølger kan man sige. Jeg 
tror idéen om at komme tilbage til livet 
’som det var før’ er en skrøne – ønske-
tænkning – som vi har påstået var en 

mulighed i gennem årtier. Drop det og 
giv et realistisk indtryk af hvad der ven-
ter; forandringer. I den førnævnte rap-
port har vi set på forekomsten af nogle 
af de store kroniske sygdomme ved 
diagnose og i årene efter. Jeg skal ikke 
trætte med tal, men det at have flere 
sygdomme, dagligt anvende flere for-
skellige medikamina allerede når man 
får en kræftdiagnose er almindeligt. 
Disse multisyge patienter er vanskelige 
og udgør én af de store udfordringer, vi 
har kun få deskriptive data på det, men 
det begynder at komme. Jeg nævner det 
fordi man kunne antage at visse sen-
følger kunne ses i lyset af, hvilke syg-
domme patienten har ved tidspunkt for 
kræftdiagnose, således at hvis man får 
en systemisk behandling for sin kræft-
sygdom, og denne behandling har kendt 
skadsvirkning på det organ, hvor man i 
forvejen har patologiske forandringer 
og er i behandling, – så vil det med en 
vis sandsynlighed være i det organ at 
senfølgerne vil opstå, være relateret til. 
Altså har man kendt hjertesygdom den 
dag men får kræft, så vil denne sygdom 
have n højere risiko for at blive forvær-
ret end andre udfald. Skal naturligvis 
tages med et rimelig stor gran salt fordi 
der er tumortyper og behandlinger, der 
ikke vil kunne indpasses i denne model.

Det næste er, at de der kan leve længe 
efter en kræftbehandling vil være i den 
højeste risiko for at få senfølger. Derfor 
har vi eksempelvis mange problemer 
med senfølger hos brystkræftkvinder, 
hos mænd med prostatakræft og hos 
børnekræft overlevere. Så er der den 
sociale ulighed i overlevelse. Hvis de 
socialt svage, defineret som bor alene, 
har under 9 års skolegang og minimum 
én anden kronisk sygdom ved diag-

nosedato får de kræftsygdomme man 
dør tidligt af: lungekræft, hoved-hals 
kræftsygdomme, så kan de jo ikke nå at 
udvikle senfølger, fordi behandlingsfor-
løbet er karakteriseret ved a være foku-
seret på overlevelse. Hvad vil det betyde 
for de tilbud der skal være i vores am-
bulatorier?

Skal vores ambulatorier holde øje 
med disse sygdomme med det ovenfor 
angivne formål (recidiv, metastaser og 
ny primær) eller skal vi tillægge senføl-
gefokuserede opfølgninger, og ændre 
kurs fra besøg/billeddannende under-
søgelser/paraklinik hvor vi passificere 
patienten, i princippet, eller går vi efter 
Patient Rapporteret Outcome Målin-
ger (PROMS), som hovedværktøjet – 
understøttet af ’klinik’ i langt mindre 
omfang end i dag. Naturligvis afpasset 
efter den enkelte sygdom, de(n) givne 
behandling og patientens sociale status. 
Tænk over det.
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Hvad mener du om temadagen om senfølger 2018?

Anette Anker
Sygeplejerske og 
tovholder for kræft-
rehabilitering, Aabenraa 
Kommunes Sundheds-
center

Hvad synes du generelt om temadagen?
En meget spændende temadag med et yderst relevant emne. Dejligt at kunne skabe et netværk 
med andre sygeplejersker, der ligeledes brænder for emnet.

Hvilke oplæg har gjort mest indtryk på dig? Og hvorfor?
Oplægget med Marianne Nord Hansen fra Senfølgeforeningen var meget interessant. Tog ud-
gangspunkt i sygeplejerskernes roller/opgaver i forbindelse med tilrettelæggelse af et forløb for 
borgere med senfølger.

Hvilke budskaber tager du med hjem til din afdeling?
I Aabenraa Kommune har vi flere rigtige gode tilbud til borgere med kræft. Vi er allerede nået 
langt. Vi vil fortsætte med at udbrede viden om vores tilbud, både til sygehusafdelinger og prak-
tiserende læger.

Hvad har inspireret dig fagligt?
Vil arbejde videre med udarbejdelse af kliniske retningslinjer for senkomplikationer.

Johan Knarreborg Andersen
Sygeplejerske, Special-
uddannet i kræftsygepleje

Hvad synes du generelt om dette års temadag?
Det var en meget spændende temadag, hvor der var en rød tråd mellem alle indlæggene.

Hvilke foredrag har gjort mest indtryk på dig? Og hvorfor?
Lise Bjerrum-Thisted holdt et fantastisk foredrag, hvor hun helt praksisnært fortalte, hvad der 
er henholdsvis sekundær og primær sektors opgaver i forbindelse med behovsvurdering og 
rehabilitering – "Det er hospitalet, der inviterer, men det er kommunen, der afholder rehabilite-
ring" – super godt formuleret.

Hvilke budskaber tager du med hjem til egen afdeling?
I pausen talte jeg med 2 hjemmesygeplejersker fra Aabenraa Kommune, der fortalte, at når 
kommunen modtager en henvisning angående rehabilitering, så savner de noget konkret infor-
mation om, hvilken behandling patienten har gennemgået osv. De fortalte, at ofte kan patienten 
ikke selv huske det, fordi der kan være sket meget under en indlæggelse og det kan gøre det 
utrolig svært at varetage en ordentlig rehabilitering, hvor patienten får det optimale ud af det. 
Det vil jeg tage med videre til min afdeling.

Hvilke foredrag har gjort mest indtryk på dig? og hvorfor?
Jeg synes klart, at det første indlæg af Susanne Dalton var det bedste og mest informerende. Flot 
stykke arbejde.

Hvilke budskaber tager du med hjem til egen afdeling?
Af budskaber jeg tager med hjem, er at vi skal have endnu større fokus på dette område med 
senfølger – eftersom flere og flere mennesker døjer med disse problematikker. Lidt deprime-
rende eftersom man stadigt ikke har klarlagt, hvem der gør hvad og mange senfølger er svært at 
gøre noget ”rigtigt” ved overhovedet. Er det et livsvilkår disse mennesker må leve med? Er der 
hospitalet eller egen læge??

Hvad har især inspireret dig fagligt?
Både oplæg 1 og 3 inspirerede mig fagligt. Må desværre melde lidt hus forbi på nr 2.

Kirsten Amdi
Sygeplejerske, Onkologisk – 
Mamma ambulatorie
Herlev Hospital 
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Samtalen om de seksuelle og intime 
senfølger til kræft – også i den 
palliative fase
Artiklen er baseret på mine oplevelser med grupper og enkeltsamtaler med kræftpatienter på REHPA  
og på rehabilliteringskurser i kommuner, samt fortællinger fra sygeplejersker på temadage om  
intimitet/seksualitet i forhold til kræft/palliativ pleje.

Hovedbudskabet er, at Intimitet, seksu-
alitet og kropsberøring er meget vigtig 
for de fleste, lige meget hvor syg man er, 
og at opmærksomheden på patientens/
partnerens behov i den retning, er vig-
tig for livsglæde og afsked.

”Jeg har lyst til at røre ved min mand 
hele tiden, efter jeg har fået kræftsyg-
dommen og ligesom har set ”endelighe-
den” i livet. Det er blevet mere vigtigt 
for os, at være intime og seksuelle”

””Vi er meget glade for hinanden, 
men jeg har ikke mere lyst til at have 
sex, og det har skabt en stor afstand 
imellem os, – jeg ved ikke hvad jeg skal 
gøre?”

”Jeg er alvorligt syg, og jeg tænker tit, 
hvem vil have sådan én som mig!? Det 
vil være som at ”købe katten i sækken”. 
Men tænk hvis der aldrig er nogen, som 
skal røre ved mig mere – på den måde 
– det er næsten det mest sørgelige at 
tænke på?”

”Vi kunne ikke være alene sammen 
på hospitalet, så jeg rørte kun sparsomt 
ved Ellen, – jeg kunne ikke give de in-
derlige kram og kys, som jeg tror vi 
begge havde meget brug for”

Jeg får mange udsagn, der underbyg-
ger, at kropsberøring og intimitet, – 
næsten er vigtigere end før, men der er 
kommet barrierer op, pga. sygdommen, 
behandlingerne og de ydre rammer, der 
gør det vanskeligt.

Da det er et emne som mange – også 
raske – par aldrig taler med hinanden 
om, så er det vigtigt at vi som sundheds-
personale, kan have en faglig tilgang til 
denne samtale og derved hjælpe parret 

– eller den enkelte – til at finde frem til 
de bedste løsninger.

Løsningen er ikke altid at få sex-
liv og kønsorganer til at virke som før 
sygdommen, men at lytte og bruge sin 
faglighed til at bringe partnerne nær-
mere hinanden og hjælpe singler med 
at finde muligheder for at få dækket de 
evt. behov, den enkelte kan have for be-
røring og intimitet.

Når jeg taler med sygeplejersker, der 
arbejder med kræftpatienter, så er der 
mange, der stadig synes at emnet seksu-
alitet er svært at forholde sig til og især, 
at tale med patienterne om det. Emnet 
er stadig tabu belagt, selvom jeg allige-
vel øjner at der er sket noget på de ca. 8 
år jeg har arbejdet intensivt med dette 
emne. Der er en smule flere kræftpa-
tienter, der siger at sundhedspersonalet 
er kommet lidt ind på emnet, men sta-
dig kun omkring hver 8. – 9. af dem jeg 
taler med, har fået tilbudt en individuel 
eller gruppesamtale om seksualitet og 
samliv fra hospitalssystemet, hos egen 
læge eller i kommunen, – i forbindelse 
med deres sygdom og behandling.

I sygeplejerskens temanummer 
”Bryd tabuet tal om sex” siger mange 
sygeplejersker, at det er svært at tale 
med patienterne om dette emne pga. 
egen blufærdighed, men jeg oplever at 
flere og flere sygeplejersker begynder 
at arbejde med tanken om, at det er et 
emne man ikke kan komme udenom 
i plejen, – også af alvorligt syge men-
nesker. Vi lever i en tid, hvor det bliver 
mere og mere acceptabelt at også ældre 
og meget syge mennesker har lyst til og 

Rikke Thor

Sygeplejerske og Specialist i 
Sexologisk Counselling
Privatpraktiserende sexolog: 
www.rikkethor.dk 
Sandtoften 6, 5700 Svendborg
rt@rikkethor.dk
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gavn af, at føle sig attraktive og nyde 
berøring, nærvær og seksualitet. Det er 
vigtigt, at vi ser seksualiteten i et brede-
re perspektiv, og ikke kun som samleje 
mellem to heteroseksuelle mennesker, 
men som en vifte af muligheder for be-
røring og intimitet, ud fra den enkeltes 
behov.

Intimitetstabet kan være det værste…
Manglende intimitet, kan være et af de 
største tab ved en kræftsygdom, skriver 
sexologi-professor Christian Graugaard 
(2). Hos mange er seksualiteten på lavt 
blus pga. træthed, seksuelle bivirknin-
ger af medicin og behandlinger, krops-
ændringer mv. (5) og fordi mange ikke 
har fået noget at vide fra sundhedssy-
stemet om disse ting. Det går så også 
ud over det intime og nære hos et par. 
Når man ikke ved hvorfor man selv el-
ler partneren pludselig ikke kan få rejs-
ning/blive fugtig i skeden og man ikke 
har samme følelse i kønsorganerne og 
måske har svært ved orgasme, – så kan 
der let komme en masse misforståelser 
i et par. Den syge tror måske fejlagtigt 
at partneren ikke synes at han/hun er 
attraktiv mere pga. kropsforandringer 
eller andet, og det samme kan partne-
ren tænke om den syge. Partneren får 
nemlig også mange gange seksuelle 
problemer pga. angst for at miste, lang 
tids seksuel afholdenhed eller andre 
faktorer (6), og det er vigtigt at vide no-
get om.

Hvis man ikke taler sammen om 
disse ting, vil det ofte føre til mindre 
berøring og nærhed i parret, da man er 
bange for at vække den andens lyst og/
eller komme ind i det sprængfyldte sek-
suelle terræn, som man ikke kan finde 
ud af at håndtere.

Mange med kræft, får ar, over/under-
vægt og andre skæmmende kropsæn-
dringer, der kan gøre at de ikke føler sig 
attraktive og ”lækre” overfor en partner. 
Dette kan hæmme deres evne til at være 
intime og nære, selvom det måske er 
det, de trænger allermest til.

Vi ser ikke de mest syge som 
seksuelle…
Vi tænker ofte, at når man er meget syg, 
så er seksualitet nok ikke noget man 
tænker på, og det kan gøre, at patienten 
mærker vores holdning og ikke tør/er 
for blufærdig til, at komme frem med 
sine ønsker. Jeg kan huske en oplevelse 
jeg havde på et rehabiliteringskursus. 
En meget afkræftet, lungesyg kvinde 
var med på kurset. Hun sagde umiddel-
bart at hun ikke havde noget at spørge 
om i forhold til seksualitet, og jeg tænk-
te faktisk heller ikke at hun ville kunne 
klare ret meget, med hendes lungefunk-
tion. Da jeg viste nogle lungevenlige 
samlejestillinger blev hun dog pludselig 
meget interesseret, deltog i samtalen og 
ville gerne have en kopi med hjem.

Den vigtige berøring….
Der findes mange undersøgelser, der 
underbygger hvorfor intimitet og be-
røring er vigtig. Der udskilles hormo-
ner som endorfiner og oxytocin ved 
gensidig berøring, massage og også 
ved samleje/seksuel aktivitet. Udskil-
lelse af oxytocin giver ro, samhørighed 
og overskud, som netop er vigtige i en 
tid, hvor både den syge og partneren 
har meget brug for samhørigheden og 
energi til at kunne klare svære udfor-
dringer sammen og hver for sig. ”Kær-
lige hænder siger også mere end ord”, 
-siger man, – så det at en partner rører 
ved én, fx med blid massage, kan vise og 
føles som en vigtig form for kærlighed, 
der ikke kan udtrykkes på samme måde 
som ord.

Det er vigtigt at parret får talt sam-
men om, om hvordan deres fælles in-
timitet og berøring skal være. Skal den 
være mere eller mindre seksuel. Gensi-
dig massage kan jo være med eller uden 
seksuel berøring af kønsorganer mv. 
Det vigtigste er, at parret kan mærke at 
det er den rette måde for dem.

Mange – selv i den palliative fase – 
ser stadig seksualiteten som et vigtigt 
aspekt i livet og har lyst til seksuel be-
røring, måske samleje eller lyst til at til-
fredsstille partneren (4)

Hvis den syge er single kan en profes-
sionel massør – med blid nænsom mas-
sage – overvejes, selvom det selvfølgelig 
ikke vil kunne give samme nærvær og 
kærlighed, som findes i et kærligt par-
forhold. Mange uden partner savner 
berøring, og man må sammen med 
vedkommende finde frem til de bed-
ste løsninger her. Nogle kan udtrykke 
ønske om seksuelle hjælpemidler, som 
der jo findes mange af til både mænd 
og kvinder, hvis man fx ikke kan bruge 
sine hænder med samme kraft som før, 
ikke kan mærke sine kønsorganer så 
meget efter kemo eller andre behand-
linger, eller ikke kan få rejsning osv. 
Enkelte kan måske ytre ønske om besøg 
af prostitueret, og det er vigtigt at vo-
res egne evt. fordomme ikke kommer i 
spil, men at vi kan lytte og måske gå i 
dialog/hjælpe i forhold til de forskellige 
tiltag. Gode venner kan være vigtige for 
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den, som er single, og måske give noget 
af den vigtige intimitet, som man sav-
ner, gennem fortrolige samtaler, holde 
i hånd o.lign.

At finde rum til at være alene, for-
trolige, intime og måske seksuelle, når 
man er afhængig af pleje… En gang da 
jeg underviste sygeplejestuderende på 
valgfaget ”palliation” fortalte én af de 
studerende om en situation hun havde 
overværet på en hospitalsafdeling. En 
meget syg/døende mand ville gerne ba-
des af sin ægtefælle og de spurgte perso-
nalet om det var ok at de var alene ude i 
badeværelset. Flere af sygeplejerskerne 
havde grint ude på kontoret og sagt 
”gad vide hvad de finder på derude”. 
Dette viser, at det er vigtigt, at få en fag-
lig snak på afdelingerne om, hvor pa-
tienter og pårørende kan finde kostbar 
alene tid, hvor de kan være intime, og 
måske give hinanden berøring og ny-
delse, uden det skal vække fordomme/
forargelse hos personalet. Nogle patien-
ter og pårørende beskriver i ”Sexuality 
in palliative care” (4) også vigtigheden 
af at man kan ligge sammen i hospitals-
sengen og være uforstyrret på værelset. 
Andre har fortalt mig, hvordan de satte 
skilt uden på døren til hjemmeplejen 
om, at de gerne ville være alene, – og 
det er vigtigt at vi som plejepersonale 
også selv kommer med sådanne forslag, 
som en naturlig del af vores plejetilbud. 
Vi ved jo fra tidligere undersøgelser, at 
50 % af patienterne ikke selv vil komme 
ind på emnet, hvis vi ikke gør det (1). 
Vi bliver nødt til at vise vores faglighed 

og professionalisme, og tage dette emne 
alvorligt. Vi kan som positiv bi effekt 
føle, at vi vokser som mennesker, og det 
kan give os mere indhold i livet at turde 
dykke et skridt længere ned i plejen, og 
give vores patienter det som de allerfle-
ste mennesker synes er vigtigt for livs-
glæde og for at kunne tage afsked med 
dette liv – og deres partner – på en god 
og værdig måde.

Gode råd, til at tale om seksualitet/
intimitet:
Husk – du skal ikke vide alt – inden 
du går i gang. Det vigtigste er at du ar-
bejder på at være åben, at lytte og give 
plads. 70 % af patienterne hjælpes ved 
at vi har en tilladende tilgang til emnet 
(5).

Nogle gange er det nemmest at 
bringe seksualiteten på bane når det 
ikke er en formel samtale, fx i forbin-
delse med oprydning, skift af dropfla-
ske – eller hvis pt. selv kommer ind på 
emnet – så stop op og giv det lidt tid. 
Grib nuet, det kommer måske ikke til-
bage.

Ved velkomst/udskrivningssamtale 
er det et vigtigt punkt.

Husk at dokumentere/skrive ned 
hvad I har talt om og hvad der skal føl-
ges op på hvornår. Overvej ordvalget og 
hvilke meget følsomme og personlige 
ting, der måske ikke skal skrives direkte 
ned.

Start med at sige noget generelt og 
indikér normalitet – gå derefter vide-
re til det mere specifikke. ”Vi ved fra 

erfaring med andre med din sygdom/
operation/medicin, at seksualiteten kan 
påvirkes på den måde at…” senere ”har 
du selv oplevet noget i den retning?”

Fortæl hvor ofte det plejer at op-
stå: ”De fleste mister lysten til sex i en 
periode efter de har fået konstateret 
kræft…”

Gå fra mindre følsomme emner til 
mere følsomme. Det føles ofte lettere 
for begge parter. Spørg fx ind til følefor-
styrrelser og om de husker at give kram, 
før du evt. spørger ind til mere intime 
ting som samleje og sex.

Vær konkret og pak ikke tingene for 
meget ind. Du kan godt starte med at 
sige ” hvordan går det med jer 2 i den 
her situation” – men uddyb så hvad du 
mener, så de forstår, at du også taler om 
deres seksualitet. Find egnede ord og 
udtryk – få evt. ideer til talemåder og 
ord ved at tale med kollegaer, og brug 
det som falder dig mest naturligt og 
mest fagligt.

Brug åbne spørgsmål, hvor du er 
”intervieweren”, som viser at alle svar 
er velkomne og brugbare – og lyt.

Du kan indlede spørgsmålet med et 
udsagn hvor der er mulighed for for-
skellige svar ”Nogle mennesker synes 
sex/intimitet er meget vigtigt, andre sy-
nes det ikke – hvordan er det hos jer?”

Undgå at være moralsk/bedrevi-
dende – det blokerer dialogen

Hjælp patienten med at formulere 
problemer eller spørgsmål, som han/
hun har svært ved at få sagt. ”For-
står jeg det rigtigt, at det er dybt inde 

Før det ud i livet på din arbejdsplads:

  Læs om de konkrete seksuelle problematikker du kan stå overfor dér hvor du arbejder.
  Beslut dig for at komme i gang og læg en plan for hvordan du vil gribe det an.
  Foreslå måske kollegaerne, at I tager hul på emnet med en fælles temadag eller lignende.
  BRUG HINANDEN i personalegruppen – indrøm det ikke altid er let i starten.
  Gå med kollegaer ind til konkrete samtaler og lad jer inspirere af hinandens teknikker.
  HUSK det kræver tid, tålmodighed og især øvelse. Det er ved træning, at sygeplejersker har lært 

at måle rektal temperatur, og tale om afføring, uden at det føles pinligt – det kan vi også gøre i 
forhold til den seksuelle samtale.
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i skeden det gør ondt….?” eller hvis 
vedkommende leder efter ord….. sig 
fx: ”mener du ….. når I er sammen sek-
suelt??”

Foreslå at en evt. partner inddrages. 
Partneren kan være en del af løsningen 
på problemet. Partneren kan også selv 
have seksuelle/følelsesmæssige reak-
tioner når den anden bliver syg. Hjælp 
parret til at få en fælles kommunikation 
om emnet. Udlever evt. spørgeguiden i 
pjecen ”Kræft og seksualitet”(9)

Husk singler/enlige og ældre også 
er seksuelle. Fortæl at tanker om at føle 
sig uattraktiv, evt. ville finde en ny part-
ner, behov for omsorg, berøring, nær-
hed, intimitet, sex og onani, er normale.

Respekter patientens sprogbrug og 
grænser – sig evt. at I kan vende til-
bage til emnet senere. Aftal hvordan: 
”Du er altid velkommen til at spørge 
hvis du får brug for det, – skal vi aftale 
at vi tager det op igen næste gang jeg 
kommer…..” og husk at overholde afta-
len, skriv den ned.

Mærk/respekter dine egne grænser 
Hvis det kommer ”for tæt på” – hvis du 
fx rødmer – fortsæt – men fortæl må-
ske, at du synes det er meget vigtigt at I 
får talt om dette emne selvom det nogle 
gange kan være en øvelse for dig at tale 
om.

Hvis du mærker at du ikke kan kla-
re det – pt. er måske indenfor ”poten-
tiel partner alder” eller andet du oplever 
”for tæt på” – så spørg en anden kollega, 
om de kan tage samtalen. Eller hvis du 
mangler fakta viden, så sig at du vil un-

dersøge det eller spørge en anden kol-
lega ….. eller henvis til relevant læge/
sexolog mv. Men husk forskellen på: 
”Det lyder meget specielt, det ved jeg 
ikke hvad man kan gøre ved” (pt. kan 
føle sig forkert/anderledes) i stedet kan 
du sige ” Jeg har ikke så meget erfaring 
med dette, men jeg/vi kan undersøge 
det”

Kend til relevante henvisningsmu-
ligheder og litteratur/pjecer/inter-
netsider. Hav pjecer liggende fremme 
og evt. opslag med positive citater om 
seksualitet/intimitet hængende på væg-
gene for at lette tilgangen til emnet, og 
vise at I mener, det er vigtigt. Pjecer kan 
ikke erstatte personlig vejledning og 
åbenhed.

Fortæl aldrig noget personligt fra 
dit eget liv om seksualitet. Hvis du vil 
fortælle noget (du måske også selv ken-
der til) så find/digt en anonym historie 
”fra en anden patient du har talt med”.

LITTERATUR:
1. “Bryd tabuet – tal om sex”2007;(6):p.22-31
2. ”Kræft, senfølger og rehabilitering” afsnit 26 ”Intimitet” af Christian Graugaard, Hans Reitzel.dk 2011
3. ”Afspænding, ro og berøring” Kerstin Uvnäs Moberg Akademisk forlag 2011
4. ”Sexuality in palliative care: patient perspectives” Laurie Lemieux m.fl. Palliat Medicine 2004
5. ”Husk at tale seksualitet med patienterne” Rikke Thor artikel i ”Sygeplejersken” nr. 1. 2012
6. ”Hold fast i intimiteten” ”Tæt på kræft” November 2012.
7. ”Seksualitet og livskvalitet” Mille Idehen, Munksgaard 2013
8. ”Når seksualitet tages alvorligt” Mona Johansen et al København. Gads forlag 2001
9. ”Kræft og seksualitet” Gratis patient pjece fra Kræftens Bekæmpelse 2015
10. www.rikkethor.dk med links til artikler og filmklip mv., samt litteraturliste
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Senfølgeklinik ved børneonkologisk 
afdeling på Aarhus Universitetshospital
Denne artikel handler om senfølgeklinikken tilknyttet børneonkologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. 
Forbedret behandlingstilbud og mere intensiv behandling har betydet, at 3 ud af 4 børn/unge i dag overlever 
deres sygdom. Dette stiller flere krav til opfølgning efter behandlingen, opfølgning på senfølger ind i voksenlivet 
samt afklaring på spørgsmål omkring tidligere sygdom og behandling.

Baggrund
Forbedret diagnostik, behandlingstil-
bud samt mere intensiv behandling har 
betydet, at flere børn/unge i dag overle-
ver deres sygdom, og derved har behov 
for opfølgning for eventuelle følger. Be-
handling for kræft i barndommen/ung-
dommen kan forårsage komplikationer 
af fysisk, psykologisk eller pædagogisk 
karakter samt hindre udvikling af so-
ciale kompetencer. Ofte forekommer 
disse symptomer først senere i livet, 
og den særlige viden om disse følger af 
behandlingen er ikke almindelig kendt 
i sundhedssystemet. Dertil er der hel-
digvis for få personer med en tidligere 
børnekræftsygdom. Den særlige viden 
er samlet i kræftcentrene, og derfor har 
de den bedste mulighed for at infor-
mere om risikoen og for at konstatere 
senfølgerne, når de optræder. Desuden 
er der et behov for fagprofessionelle 
for at få en øget viden omkring senføl-
ger hos børnekræftoverlevere. Derfor 
etablerede børneonkologisk afdeling 
på Aarhus Universitetshospital i marts 
2008 en senfølgeklinik for børnekræf-
toverlevere.

Forud for opstarten af senfølgeklinik-
ken var der en 2-årige forsøgsordning 
fra april 2006 til februar 2008. I denne 
periode var den samme sygeplejerske 
tilknyttet senfølgeambulatoriet. Hun 
fandt i samspil med den koordinerende 
læge frem til og om bookede de patien-
ter, der skulle flyttes fra det almindelige 
ambulatorium til senfølgeambulatoriet 
samt havde hun en medvirkende del i 
en spørgeskemaundersøgelse. Derfor-
uden deltog hun ved den ambulante 

kontrol og holdt den ”røde tråd” i for-
løbet. I relation med forsøgsordningen 
blev det, via spørgeskemaundersøgelse 
før og efter det ambulante besøg, un-
dersøgt, om overlevende efter kræft i 
barndommen havde et behov for kon-
tinuerlig ambulant opfølgning vedrø-
rende egen viden, diagnose, behandling 
og senfølger. Spørgeskemaet dannede 
udgangspunkt for samtalen omkring 
sygdomsforløb, behandling, eventu-
elle senfølger og forebyggende foran-
staltninger. Resultaterne viste, at der 
var et behov for information omkring 
sygdom, behandling, betydning for 
fremtiden, samt afklaring af spørgsmål, 
som den overlevende efter kræft i bar-
nealderen, havde. Mange af kræftover-
leverne var så små, da de var syge, så de 
ikke kunne kuske så meget; ”Det er altid 
en god ting at vide præcis, hvad man har 
gået igennem, både fysisk og psykisk" el-
ler "var meget lille da jeg fik sygdommen, 
så jeg vil gerne vide mere, nu da jeg er 
ældre".

Senfølgebegrebet
En kræftsygdom kan forårsage ved-
varende skader, hvis kræftcellerne har 
ødelagt det sunde væv i sine omgivelser 
(”tumortryk”). Hvis vævet ikke evner 
at genopbygge sig, kan sygdommen 
efterlade varige skader. Behandlingen 
af en kræftsygdom kan også medføre 
blivende skader, fordi den rammer 
både syge og sunde celler. Det gælder 
for både kemoterapi, strålebehandling 
og operation. Ofte konstaterer man de 
blivende bivirkninger, imens man giver 
behandling eller kort tid efter dens af-

Inger Norre Christensen

Specialsygeplejerske i kræftsygepleje,  
forløbskoordinator
Børn og Unge 1
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slutning. Nogle af disse følger vedvarer 
mange år efter endt behandling eller 
bliver permanente senfølger. I andre 
tilfælde dukker bivirkningerne først op, 
når der er gået flere år efter endt syg-
dom og behandling. Derfor er der et 
behov for livslang opfølgning af denne 
patientgruppe. Senfølger kan være en 
vedvarende lidelse (fysisk, psykisk pæ-
dagogisk og socialt) med indgriben i 
hverdagen, hvilket betyder, at en nor-
mal hverdag ikke kan klares, eller kan 
være diskrete senfølger, som ikke påvir-
ker hverdagen.

Der er mange børn/unge, som ikke 
får nogen senfølger også selv om de 
eventuelt havde mange akutte bivirk-
ninger, mens behandlingen stod på. 
Risikoen for udvikling af senfølger af-
hænger af sygdommen, af behandlin-
gen og af tidspunktet i livet, barnet/den 
unge er blevet behandlet.

Formål med senfølgeklinikken
Senfølgeklinikken har en udredende, 
kordinerende og vejledende men ikke 
en behandlende funktion. Det bety-
der, at børnekræftoverlevere henvises 
til lokale eller sekundære samarbejds-
partner, hvis der er et behov herfor. 
Senfølgeklinikken er et videnscenter 
med speciel viden omkring følger efter 
behandling for kræft i barndommen/
ungdommen. Desuden er det et forum 

for videregivelse af erfaringer (f.eks. 
specielle efterskoler, lighedspunkter, 
indlæringsredskaber) mellem kræf-
toverlever. Senfølgeklinikken fungerer 
som et kontaktsted, hvilket betyder, at 
de tidligere patienter kan henvende sig 
til klinikken ved behov og få afklaring 
på eventuelle spørgsmål.

Inklusionskriterier, visitation og 
patientklientel
Børn og unge, som er mere end fem 
år fra afsluttet onkologisk behandling 
henvises til senfølgeklinikken fra afde-
lingens børneonkologiske ambulato-
rium, dog ikke tidligere allogen stam-
celletransplanterede patienter. Denne 
gruppe fortsætter i afdelingens trans-
plantationsambulatorium. Andre in-
klusionskriterier er, at den tidligere be-
handling er forgået på børneafdelingen 
på Aarhus Universitetshospital eller på 
et af de andre 3 børneonkologiske cen-
trer i Danmark. Der er børnekræftover-
levere, der er afsluttet kontrolmæssigt, 
som henvender sig for at blive fulgt i 
senfølgeklinikken samt andre, som er 
behandlet på et af de andre centrer i 
landet, som grundet uddannelse, job og 
familie er flyttet til området.

Ved visitationen til senfølgeklinikken 
udfyldes der et behandlingsresumé/en 
slags “senfølgeprofil” for den pågælden-
de kræftoverlever. Behandlingsresu-

méet indeholder patientdata, diagnose, 
hvilken behandlingsprotokol, tidspunkt 
for afsluttet behandling, opgørelse af 
den kumulerede mængde for hver en-
kel givet cytostaticum, tidspunkt for 
eventuel operation og hvor på krop-
pen, der er opereret. Hvis der er givet 
strålebehandling, vil der blive noteret, 
hvor på kroppen, det er givet, i hvilke 
doser samt tidspunktet for hvornår. For 
kræftoverlevere, der er blevet stamcel-
letransplanteret med egne stamceller, 
vil der være noteret tidspunktet for 
hvornår, den fandt sted, samt hvilken 
forbehandling, der blev givet. Der vil 
ligeledes blive beskrevet hvilke senføl-
ger, der eventuel er på pågældende tids-
punkt. Behandlingsresuméet revideres 
gennem årerne, hvis der tilkommer 
senfølger eller hvis de eksisterende sen-
følger ændrer karakterer.

Herefter udarbejdes et individuelt 
opfølgningsprogram baseret på patien-
tens kræftsygdom, alder ved sygdoms-
debut og den givne behandling.

Patientklientellet i børneonkologisk 
regi kan inddeles i 4 grupper nemlig:
Gruppe 1 – patienter uden forventet ri-
siko for senfølger. Denne gruppe afslut-
tes efter 5 års opfølgning i det alminde-
lige børneonkologiske ambulatorium.



Figur til anskuelse af et forløb for en familie med et barn/ung med kræft: 
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Gruppe 2 – patienter med en lille risiko 
for senfølger. Denne gruppe følges år-
ligt i senfølgeklinikken, indtil barnet/
den unge er udvokset og over puber-
teten. Derefter aftager hyppigheden af 
kontrollerne til mellem 2-5 år.

Gruppe 3 – patienter med stor ri-
siko for udvikling af senfølger. Denne 
gruppe følges årligt i senfølgeklinikken, 
indtil barnet/den unge er udvokset og 
over puberteten. Desuden opfølgning i 
forhold til den pågældendes problem-
stillinger. Når der ikke er yderligere til-
kommende senfølger eller opfølgning 
herpå, aftager hyppigheden af kontrol-
lerne til mellem 2 og 5 år.

Gruppe 4 – patienter med påvist sen-
følger f.eks. organdysfunktion, svære 
neurologiske eller endokrine følger. 
Denne gruppe følges med kontroller i 
senfølgeklinikken med 1 til 5 års hyp-
pighed.

Opfølgningen i senfølgeklinikken er 
livslang med en ambulant kontrol hyp-
pighed på 1 til 5 år. Desforuden er der 
ad hoc-kontakt til senfølgeklinikken 
ved behov. Der er på nuværende tids-
punkt tilknyttet 450 børnekræft overle-
vere i aldersgruppen 6 år og 45 år.

Senfølgeklinikkens funktion
Teamet omkring senfølgeklinikken 
varetages af 2 læger og 1 sygeplejerske. 
Der er 2 læge-sygeplejerskeambulato-
rium samt 1 sygeplejeambulatorium 
på 4 uger. Sygeplejerskekonsultatio-
ner tilbydes til personer, som ikke har 
kendte senfølger, har få senfølger el-
ler har kendte senfølger, som er status 
quo.

Hvad foregår ved kontrollerne?
Kontrollen består dels af en samtale 
omkring, hvordan det går både fysisk, 
psykisk og socialt, hvilke aktiviteter den 
pågældende har, uddannelse eller ar-
bejde, opfølgning på eventulle kendte 
senfølger, samt hvad der huskes fra be-
handlingsforløbet. En del af dialogen er 

observation med henblik på eventulle 
opståede senfølger.

Den anden del er en klinisk undersø-
gelse, blodtryksmåling samt måling af 
højde og vægt for endnu ikke udvokse-
de børn/unge. Børn/unge i puberteten 
vurderes ligeledes i forhold til normal 
udvikling. Hvis der ved kontrollen fin-
des nogle senfølgeproblematikker, som 
kan give anledning til nærmere udred-
ning henvises til den rette instans. Det 
kan være, at der er behov for doku-
mentation til søgning af SU med særlig 
støtte i form af handicaptillæg, flexjob, 
pension eller andet, hvor der er behov 
for hjælp i form at dokumentation på 
senskaden. Der kan være vejledning 
omkring diverse tiltag f.eks. valg af ud-
dannelse, behandling af ar eller hvor-
dan kognitive og sociale problemer 
kan afhjælpes. Der informeres omkring 
øget risiko for sekundærcancer, samt 
at følge sundhedsstyrelsen anbefalin-
ger omkring rygning og solskoldning. 
Desuden er besvarelse af spørgsmål 
omkring sygdom, behandling samt 
eventuelle konsekvenser en stor del af 
kontrollen, især jo ældre barnet/den 
unge bliver. Flere husker måske ikke så 
meget og har brug for selv at høre om-
kring forløbet. Dette gælder, især når 
barnekræftoverleveren kommer i pu-
berteten og i 20-årsalderen. Ved ambu-
lant kontrol i sygeplejeambulatoriet vil 
der ikke være en objektiv undersøgelse 
men ellers har kontrollen, det samme 
indhold. Der vil være måling af højde 
og vægt samt pubertetsvurdering, hvor 
det er relevant.

Ved 1.kontrol i senfølgeklinikken vil 
kræftoverleveren få udleveret informa-
tionspjece omkring senfølgeklinikken 
og dens tilbud. Desuden vil behand-
lingsresuméet blive gennemgået med 
familien og udleveret til brug ved læge-
skift e. lign.

Hvad er sygeplejerskens funktion?
Sygeplejersken deltager på lige fod 
med lægen i senfølgeklinikken. Hun 
varetager eget ambulatorium, besvare 
telefonopkald fra tilknyttede patienter, 

der har behov for at få svar på diverse 
spørgsmål eller behov for dokumenta-
tion til diverse samt besvare henvendel-
ser fra andre instanser f.eks. egen læge

I forbindelse med de ambulante 
lægekontroller medvirker sygeplejer-
sken ved den generelle samtale, til at 
tydeliggøre senfølgeproblematikker 
samt er behjælpelig ved den objektive 
undersøgelse f.eks. blodtryksmåling. 
Desuden varetager hun det koordi-
nerende arbejde før kontrollen og i 
forbindelse med den næste kontrol. I 
forbindelse med sygeplejeambulato-
riet har sygeplejersken mulighed for 
at sparre med lægen i det efterfølgende 
senfølgeambulatorium hvis der er op-
stået mistanke om en senfølge, eller 
hvis behov for en henvisning til en re-
levant instans.

Hvilke senfølger ses
De senfølger, som kræftoverleveren 
risikerer at få, afhænger helt af den be-
handling, der er givet, og de komplika-
tioner der har været undervejs. Derfor 
er der stor individuel forskel på, hvor 
stor risiko der er for at få senfølger, og 
hvilken type man kan få.

Følgende senfølger ses efter kræft i bar-
nealderen/ungdommen:
•  Kognitive/mentale problemer (ind-

læring, hukommelse, koncentration, 
træthed, hovedpine, øget stresstær-
skel) – efter en hjernetumor eller 
strålebehandling i ansigtet/kranie

•  Tab af sociale kompetencer
•  Pædagogiske og psykologiske følger
•  Skæmmende ar/strækmærker
•  Underudvikling af knogler/deformi-

teter efter strålebehandling
•  Nedsat nyrefunktion
•  Hjertemuskelskade – nedsat pumpe-

funktion
•  Nedsat hørelse
•  Nedsat lungekapacitet/lungefunktion
•  Manglende udholdenhed
•  ”Udtrættet” muskulatur
•  Knoglenekrose især knæ, fødder, al-

bue, hofte
•  Tandproblematikker
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•  Øjenproblematikker
•  Øget tendens til modermærker
•  Alopeci
•  Forstyrrelser i hormonproduktionen
•  Forstyrrelser i thyroidea funktionen
•  Nedsat vækst
•  Overvægt
•  Nedsat fertilitet

Nogle senfølger kan man helbredes el-
ler lindres, f.eks. ved operation af et 
skæmmende ar eller hormon tilskud 
ved hormonmangel. Andre senfølger 
kan afhjælpes fx med høreapparat ved 
nedsat hørelse eller kunstig befrugtning 
ved nedsat forplantningsevne. Nogle 
senfølger især sociale, pædagogiske og 
kognitive følger kan måske ikke helbre-
des, men det kan hjælpe at få problema-
tikken i talesat og opdage, at der er an-
dre med lignende problematik. Andre 
fysiske senfølger kan være for resten af 
livet, hvorfor opgaven i senfølgeklinik-
ken er at understøtte med dokumenta-
tion af handicap samt erfaringsudveks-
ling i forhold til, hvordan andre takler 
lignende problemer.

I alle tilfælde vil det være en fordel, 
at man konstaterer en senfølge tidligt, 

så den tidligere kræftpatient ikke skal 
trækkes med gener i lang tid.

Erfaringer med senfølgeklinikken
Senfølgeklinikken har en vigtig funkti-
on for de tidligere børn/unge med kræft 
og deres familier. Det fremgår af frem-
mødet til de ambulante kontroller. Der 
ikke er mange udeblivelser, og det er et 
fåtal, der igennem senfølgeklinikkens 
eksistens ikke har ønsket opfølgningen. 
Det har betydning, at det er de samme 
personer, der er tilknyttet senfølgekli-
nikken, idet kenskabet til den enkelte 
gør, at opfølgningen bliver mere kon-
struktiv.

Det giver en tryghed for de tidligere 
patienter at have et fast sted at hen-
vende sig med spørgsmål eller for at få 
hjælp ved senfølgeproblematikker.

Hvem er bedre til at udtrykke betyd-
ningen af senfølgeklinikken end bru-
gerne selv, hvilket fremgår af nedenstå-
ende udsagn.

Udsagn fra unge, der er tilknyttet 
senfølgeklinikken på børneonkologisk 
afdeling Aarhus Universitetshospital

“... Det giver tryghed med 
en opfølgende undersøgelse/samtale, 

samt en god følelse af kontinuitet at få lov at 
komme som voksen med de spørgsmål ens 

forældre måske ikke kan besvare.”“Det er rart at vide, at man 
kan henvende sig et sted og få råd 

og vejledning “hvis” nu... især at det er 
det samme sted som man i 

sin tid blev behandlet.”

“..Jeg føler at jeg har et sted, 
hvor jeg kan henvende mig med 

evt. problemer.”
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Kinesiotapes effekt på lymfødem i 
underekstremiteterne efter operation for 
livmoderhalskræft

Baggrund
Afsnit for Kvindesygdomme, Aarhus 
Universitetshospital (AUH), har højt 
specialiseret funktion for gynækolo-
giske cancerformer. I de postoperative 
ambulante kontrolforløb har vi erfaret, 
at kvinderne ofte har lymfødemgener i 
underekstremiteterne efter pelvin lym-
feknudefjernelse, visende sig ved uro, 
tyngdefornemmelse, hævelse og smer-
ter (3).

Lymfødem inddeles i 3 stadier: Stadi-
um1 er reversibelt med gener som hæ-
velse, uro, tyngdefornemmelse og eller 
smerter. Stadium 2 er uden behandling 
irreversibelt. Stadium 3 repræsenterer 
lymfostatisk elefantiasis (4).

Den nuværende behandling vareta-
ges primært af lymfødemterapeuter. 
Den omfatter en kombination af vene-
pumpeøvelser, manuel lymfedrænage, 
bandagering efterfulgt af kompressi-
onsstrømpe og intermitterende pneu-
matisk kompression, foruden hudpleje 
og psykosocial støtte. I svære tilfælde 
anvendes kirurgi med reduktion af væv, 
lymfatisk bypass eller lymfatisk fedtsug-

ning. Omfanget af behandlingen afgø-
res af lymfødemets stadie.

Hvad er kinesiotape?
I sportsverdenen er kinesiotapening en 
kendt behandlingsteknik til muskel- og 
ledskader. Tapen repræsenterer des-
uden et muligt alternativ til traditionel 
lymfødembehandling.

Kinesiotape er en latexfri, åndbar og 
vandfast bomuldstape, som formodes 
at give større bevægelsesfrihed og være 
mere behagelig at bære i sommervar-
men. Tapen bæres i 4-7 dage ad gan-
gen i op til 6 uger. Den applikeres på 
muskler og led efter specielle princip-
per (Se Figur 1) og yder en løftende og 
elastisk effekt på epidermis og dermis, 
hvorved der opnås reduktion af tryk-
ket i subcutis og subcutane receptorer. 
Kinesiotapen yder desuden en maksi-
mal kontraktion og hvile af musklerne. 
Via applikeringsmetoden ledes lym-
fevæsken i vævet til mindre belastede 
lymfebaner og lymfeknuder. Herved 
stimuleres både det overfladiske og dy-
bereliggende lymfatiske system (5).

Birgitte Rauff Mouritsen

Sygeplejerske, Afsnit for Kvindesygdomme, 
Aarhus Universitetshospital AUH
E-mail: birgmour@rm.dk

Berit Vedel Kjærgård

Sygeplejerske, Afsnit for Kvindesygdomme, 
Aarhus Universitetshospital AUH
E-mail: berikjae@rm.dk

Introduktion
I Danmark er der tiltagende opmærksomhed på behovet for rehabilitering  
af kræftpatienter (1). I det ambulante kontrolforløb efter kræftoperationer  
er der fokus på senfølger. Her kan gener efter behandlingen identificeres, 
og rehabiliteringstilbud etableres.

Denne artikel henvender sig til sygeplejersker med interesse for kræft
rehabilitering.

I 2008 påbegyndte vi projektet ”Kinesiotapes effekt på lymfødem i undereks
tremiteterne efter operation for livmoderhalskræft” (2). Undersøgelsen var et 
klinisk kontrolleret interventionsstudie med kontrolgruppe. I denne artikel vil 
vi fortælle om projektet og resultatet heraf, samt hvilken betydning projektet 
efterfølgende har haft i afdelingens behandlingstilbud.
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Behandling med kinesiotape kan give 
kvinderne en større grad af autonomi. 
Kvinderne kan oplæres i selv at appli-
kere tapen og med dybere kendskab til 
tapens effekt selv vurdere hyppighed og 
længde af behandlingen. Kinesiotape 
er også et let, åndbart materiale, som 
er behageligt at have på i sommervar-
men og er desuden vandfast. Kvinderne 
kan supplere den konventionelle lym-
fødembehandling med kinesiotape på 
varme dage og har dermed mulighed 
for at bade i hav/pool.

Inden projektets start i 2008 forelå 
der ikke forskningsbaseret viden om, 
hvorvidt kinesiotape havde en målbar 
effekt på stadium1 lymfødem af un-
derekstremiteterne (6). Vi ville under-
søge, om kinesiotape kunne være et 
supplerende tilbud til kvinder med let 

lymfødem Stadium 1 efter operation 
for livmoderhalskræft Stadium 1B-2A. 
Undersøgelsen fandt sted på afsnit for 
kvindesygdomme, AUH.

I undersøgelsen deltog 41 kvinder; 29 
i interventionsgruppen samt 12 i kon-
trolgruppen.

Undersøgelsen forløb over 5 uger.
Interventionsgruppen havde 6 

ugent lige fremmøder med måling af 
underekstremiterne, applikering af ki-
nesiotape og registrering af subjektive 
symptomer ved hvert fremmøde

Kontrolgruppen havde 2 fremmøder 
i begyndelsen og slutningen af under-
søgelsen med måling af underekstre-
miteterne og registrering af subjektive 
symptomer.

Der blev registeret VAS i forhold til 
kvindernes oplevelse af uro, tyngde, 

hævelse og smerte i underekstremite-
terne. Ved første og sidste fremmøde 
rapporterede deltagerne om ændring i 
motionsvaner og sociale aktiviteter.

BMI blev i begge grupper målt ved 
første og sidste fremmøde.

Applikation af kinesiotape og målin-
ger blev varetaget af projektgruppen.

Undersøgelsens resultater
 Patienterne i interventionsgruppen 
havde en positiv effekt, hvad angår de 
subjektive gener, målt på en VAS score( 
Se Figur 2). Omfang af underekstre-
miteterne samt BMI forblev uændret i 
begge grupper. Kvinderne i interventi-
onsgruppen oplevede, at vævets struk-
tur blev blødere uanset deres BMI.



Figur 1: Påsætning af Kinesiotape Figur 2: VAS måling af gener
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Hvilken betydning har undersøgelsen 
haft for vores behandlingsmæssige 
tilbud i afdelingen?
Kinesiotapebehandling er blevet en 
godkendt behandling i afdelingen. Den 
varetages af specialuddannede sygeple-
jersker.

Ved det postoperative kontrolforløb 
i ambulatoriet er der blevet en øget 
opmærksomhed på lymfødemgener. 
Kvinder med lymfødem i underekstre-
miterne grad 1 kan henvises til kine-
siotapebehanding ved afdelingens spe-
cialuddannede sygeplejersker, hvor de 

oplæres i at tape sig selv. Ved lymfødem 
i sværere stadier henvises altid til lym-
fødemterapeuter.

I projektet har vi ikke undersøgt, om 
behandlingen kan stå alene, ej heller 
om en længere behandlingsvarighed 
med kinesiotape er mere effektiv. På 
den baggrund skal patienten selv vur-
dere, hvor ofte og hvor længe kinesiota-
pebehandlingen skal foregå for at virke 
optimalt for den enkelte kvinde.

Behandling med kinesiotape er på 
vores afdeling desuden blevet en god-
kendt behandling til flere tilstande.

Tapen bruges til lindring af svær lym-
fødem ved palliative patienter. Kinesio-
tape har desuden vist sig at have en god 
effekt på hæmatomer, og med hurtig 
absorption af hæmatomet mindskes 
mulige komplikationer så som infek-
tion og smerte (7). Behandlingen har 
også vist sig at øge drænering af sub-
cutan væske. Kinesiotape bruges des-
uden ved muskulære smerter, hvis det 
skønnes at påvirke patientens almene 
tilstand.
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KRÆFTREHABILITERING I 
AARHUS KOMMUNE

Indledning
Håndtering af senfølger i forbindelse  
med behandling for kræft varetages i 
Aarhus Kommune i Folkesundhed Aar-
hus (FSA), som er en afdeling i Magi-
straten for Sundhed og Omsorg.

I FSA arbejdes med sundhedsfrem-
me, rehabilitering, palliation og gen-
optræning i forhold til mennesker med 
kronisk sygdom – herunder mennesker 
behandlet for kræft og de følger de måt-
te have af sygdommen og behandlingen 
heraf.

Alle indsatser er fagligt og organi-
satorisk forankrede i Sundhedsstyrel-
sens forløbsprogrammer, Nationale 
kliniske retningslinjer, Pakkeforløb/
opfølgningsprogrammer, Regionale 
Sundhedsaftaler og Aarhus Kommunes 
Sundhedspolitik.

Tværfagligt, salutogent 
arbejdsgrundlag
I FSA arbejdes der med sundheds-
fremme og rehabilitering ud fra et bredt 
sundhedsbegreb og med fokus på tvær-
faglighed. Den teoretiske reference-
ramme tager overordnet udgangspunkt 
i WHO’s reviderede definition på sund-

hed (1986) og mental sundhed – se fak-
taboks 1.

Indsatserne tage udgangspunkt i mo-
dellen ”Det dobbelte Kram” – se figur 
1. (1)

Det betyder, at kræftrehabilitering be-
skæftiger sig med helbred forstået som 
fysisk helbred i 2 dimensioner.
1.  Det fysiske helbred i et biologisk per-

spektiv, der bevæger sig på et konti-
nuum mellem syg og rask – med fo-
kus på de ordinære KRAM-faktorer 
i et biologisk perspektiv og fokus på 
syg/rask dimension og KRAM fak-
torer (kost, rygning, alkohol og mo-
tion). Fokus er risiko for udvikling af 
sygdom.

2.  Helbred set ud fra et sund/usundt 
perspektiv, hvor fokus er på den 
mentale sundhed set i et livsperspek-
tiv, og hvor begreber som trivsel og 
oplevelse af sammenhæng er væsent-
lige elementer. I denne dimension ar-
bejdes med kompetencer (erfaringer, 
sundhedskompetence), relationer 
(kontakt til andre, anerkendende fæl-
lesskaber), accept (at leve med det, 
man ikke har indflydelse på og som 
ikke kan ændres) og mestring (posi-

Kirsten Langfeldt

Sundhedskonsulent/sygeplejerske
Folkesundhed Aarhus
E-mail: kla@aarhus.dk

Tenna Askjær

Sundhedskonsulent/fysioterapeut
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Resume
Denne artikel beskriver hvordan kommunal kræftrehabilitering konkret 
 praktiseres i Aarhus kommune.

Indledningsvis beskrives det teoretiske grundlag arbejdet bygger på.

Ligeledes beskrives de samarbejdsrelationer, der ses som nødvendige for at 
borgerne oplever sammenhæng i forløb mellem region, kommune, almen 
praksis og private aktører.

Afslutningsvis fremsættes nogle ønsker til den fremtidige indsats for senfølger 
efter kræft.
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tive strategier til at klare hverdagens 
udfordringer), hvilket har et sund-
hedsfremmende sigte. (1) Fokus her 
er trivsel og oplevelse af sammen-
hæng i hverdagen.

I mødet med borgeren er der fokus på 
borgeren selvbestemmelse og værdier, 
samt at det er et reelt samarbejde mel-
lem borgeren og de sundhedsprofessio-
nelle. Det betyder at der bliver sat mål 
for hvad borgeren gerne vil opnå, samt 
aftalt hvilke skridt, det kræver at opnå 
målet. Det aftales ligeledes hvem der 
gør hvad: borgeren, de sundhedsprofes-
sionelle samt de pårørende.

Tværsektorielt samarbejde
For at give borgere det bedst mulige 
forløb er det nødvendigt med et tæt 

samarbejde mellem sygehusafdelinger, 
almen praksis og kommune.

Sundhedsstyrelsens opfølgningspro-
grammer på kræftområdet angiver, 
at alle patienter skal have foretaget en 
systematisk behovsvurdering som ud-
gangspunkt for den videre opfølgning 
på sygehus og i kommunerne. Det er 
forskelligt fra region til region hvilket 
redskab, der anvendes til denne vurde-
ring. I Region Midt er dimensionerne i 
”Det dobbelte Kram” indbefattet, hvil-
ket er vigtigt i forhold til afdækning af 
behovene for kommunal rehabilitering.

Kræftteamet i FSA beskæftiger sig 
med indsatser indenfor kræftområdet 
og er organiseret tværfagligt og består 
af fysioterapeuter, diætister og syge-
plejerske. Alle drøftelser vedr. borgere 
foretages i dette team. Der er tilknyttet 

en udviklingskonsulent til teamet. Kon-
sulenten er bindeled til det strategiske 
niveau i organisationen. Konsulenten 
varetager ligeledes kontakten til andre 
samarbejdspartnere i andre magistrats-
afdelinger i kommunen, samarbejds-
partnere i Region Midt (sygehuse og 
almen praksis), samt til Kræftens Be-
kæmpelse.

Sundhedsfremme- og 
rehabiliteringstilbud i Aarhus 
Kommune til borgere der har eller 
har haft kræft.
Der er 3 måder at komme i forløb på:
•  Borgere kan henvende sig selv via 

hjemmeside, telefonisk eller person-
ligt

•  Henvisning: fra sygehusafdeling eller 
egen læge

•  Genoptræningsplan fra sygehus
Et forløb i FSA kan bestå af følgende 
elementer: indledende samtale, træ-
ning, gruppeforløb med fokus på dialog 
og erfaringsudveksling samt individu-
elle samtaler og behandling ved behov. 
Borgeren inviteres altid til en indle-
dende samtale. Samtalen har til formål 
til dels at skabe en relation mellem bor-
geren og stedet, samt at afdække hvilke 
udfordringer borgeren oplever ifm. 
sygdomsforløb og følger af dette. Der 

Figur 1: 
Thybo, P. (2016). Det dobbelte 
KRAM. Et tværfagligt arbejds-
grundlag for mental sundhed, 
helbred og trivsel. København. 
Hans Reitzels Forlag.

Faktaboks 1:
Sundhed defineres ud fra WHO's definition: ”Sundhed er en ressource i hver
dagen, ikke målet med livet. Sundhed er et positivt begreb, som lægger vægt 
på både sociale og personlige ressourcer og på fysiske evner”

WHO's definition på mental Sundhed:
”Mental sundhed som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine ev
ner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber 
med andre mennesker. (dvs. både en oplevelsesdimension og en funktions
dimension”.
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er fokus på hele livssituationen og på 
nuværende trivsel, så samtalerne kan 
handle om pårørende, seksualitet, øko-
nomi, arbejde, sociale relationer, fysi-
ske tilstand, mentale tilstand, eksisten-
tielle overvejelser m.m. Afslutningsvis i 
samtalen aftales hvilke skridt borgeren 
selv kan tage for at bedre hverdagen og 
hvilke forløb, der som udgangspunkt 
startes i. Der kan laves opfølgende sam-
taler undervejs i forløbet, og planen kan 
tilpasses situationen.

Den sundhedsfaglige medarbejder, 
der har den indledende samtale med 
borgeren bliver vedkommendes kon-
taktperson i det videre forløb, hvis der 
er indsatser, der skal koordineres med 
andre.

Generelle sundhedsfremmende og 
rehabiliterende/palliative indsatser
Kommunen træningstilbud til mål-
gruppen er gruppebaseret, men med et 
individuelle hensyn. Alle deltagere får 
udarbejdet deres eget træningsprogram.

Der er forløb med høj intensitet og 
træning 2 gange ugentligt i 8 uger. Her-
efter træning (udendørs) 1 gang om 
ugen i 4 uger. Der er fokus på træning, 
fastholdelse og udslusning til det bor-
geren selv ønsker at fortsætte med efter 
endt forløb.

Der er desuden hensyntagende træ-
ning for dem, hvor funktionsniveauet 
vurderes til at passe bedre til dette. Her 
kan træningen tilrettelægges 1 eller 
2 gange om ugen. Der kan ved behov 
være individuelle vejledninger ved fy-
sioterapeut, fx med fokus på hensigts-
mæssige bevægestrategier. I alle træ-
ningsforløb er der fokus på kondition, 
muskelstyrke, balance, koordination, 
mental træning og kropsbevidsthed for 
at bedre f.eks. oplevelsen af fatigue og 
funktionsniveauet fysisk, mentalt og 
socialt.

”Tilbage til Hverdagen” er et 8 ugers 
gruppeforløb, hvor man mødes 1 gang 
ugentligt. Der er fokus på dialog og er-
faringsudveksling. Der veksles mellem 
små oplæg, øvelser, dialog i små grup-
per og opsamling på disse.

Ca. hver anden måned afholdes te-
maeftermiddage for nuværende og tid-

ligere deltagere i rehabiliteringsforløb. 
Aktuelt omhandler de Mad og Kræft. 
Fremtidige temaer kunne være Søvn/
hvile, Seksualitet m.m.

Specielle tilbud vedr. senfølger
Der tilbydes individuel undersøgelse 
af skulder-/armfunktionen ved ge-
ner efter behandling for brystkræft. 
Ligeledes gives vejledning ved fysio-
terapeut med særlig viden inden for 
området. Der er desuden mulighed 
for holdtræning med andre brystope-
rerede, ligeledes med fokus på skul-
der/arm funktion og vævsgener. Ved 
henvisning via genoptræningsplan er 
der mulighed for ved behov at tilbyde 
individuel fysioterapeutisk forløb med 
bl.a. manuel behandling af senfølgerne. 
Fysioterapeuterne er desuden uddan-
net lymfødemterapeuter og har fokus 
på vejledning samt tidlig opsporing af 
lymfødem. Hvis der opleves tegn herpå, 
sendes borgeren videre til hospitalet, 
der internt kan henvise til Lymfødem-
klinikken.

Vedr. senfølger efter hoved/hals-
kræft tilbydes der individuelle samtaler 
ved en klinisk diætist med særlig viden 
inden for området. Hvis der er særlige 
ernæringsmæssige udfordringer kan 
kontaktpersonen sammen med diætist 
vurdere, om der kan tilbydes individu-
elt diætistforløb bestående af flere di-
ætistsamtaler/vejledninger.

Desuden har FSA samarbejde med 
Aarhus Kommunes Neurocenter, der 
kan undersøge og tilbyde indsats ved 
dysfagi og vævsproblematikker (hals- / 
skulder) ved ergoterapeut eller fysiote-
rapeut.

Mange behandlet for prostatakræft, 
tarmkræft og underlivskræft oplever 
bækkenbundsproblemer efter behand-
ling (inkontinens, nedsat potens). På 
træningsholdende kan ved behov in-
strueres i bækkenbundstræning, tilret-
telagt ud fra den enkelte problematik. 
Der kan ved enkelte tilbydes individuel 
vejledning ved specialuddannede fy-
sioterapeuter. Ved seksuelle problemer 
henvises der til sexolog hjælp.

Ernæringsmæssige udfordringer: 
kan være senfølge til mange kræftfor-

mer. Er dette en problematik kan det 
vurderes, om der kan tilbydes individu-
elt diætistforløb.

Alle forløb i FSA er afgrænsede for-
løb, der kan justeres undervejs og ift. 
borgerens konkrete situation, f.eks. hvis 
borgeren indlægges eller skal i jobtræ-
ning. I alle forløbene er der fokus på 
fastholdelse, samt at give viden om, 
hvor borgeren fremadrettet vil kunne 
hente støtte.

Afslutning
Denne artikel beskriver et eksempel på 
hvordan kræftrehabilitering ift. senføl-
ger gribes an i en kommune.

Senfølger er et område der har brug 
for yderligere afdækning, så indsatser 
kan målrettes konkrete følger. Derfor 
imødeser vi at de nye Senfølgecentre 
etableres. Omfang og typer af senfølger 
er omfattende. Der mangler fortsat vi-
den om disse. Mange senfølger præsen-
teres i almen praksis, som dermed i høj 
grad bliver en vigtig medspiller i samar-
bejdet omkring borgere med senfølger.

Det tværsektorielle samarbejde er 
vigtigt for at borgerne oplever, at der 
er sammenhæng i deres forløb. I Aar-
hus oplever vi stor velvillighed og po-
sitive ønsker til at skabe det bedste for 
borgeren på tværs af sektorer, og et 
øget kendskab til hinandens arbejds-
funktioner vil eventuelt kunne med-
virke til endnu bedre overgange. Som 
sygehusafdeling har man samarbejde 
med mange kommuner. Der er tilbud 
om kræft rehabilitering i alle kommu-
ner, men de har forskelligt indhold og 
omfang. Det kan være svært at kende 
til alle disse tilbud. Som kommune har 
man samarbejde med mange hospitals-
afdelinger, og det at have standardise-
rede behovsvurderingsredskaber og 
henvisningsprocedurer er medvirkende 
til at skabe kontinuitet i overgange mel-
lem Region og Kommune.
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SENFØLGER 
– Pestilens for kræftpatienter og deres pårørende

Generelt om senfølger
Historien om senfølger baserer sig i 
bund og grund på en succes historie. 
Nemlig den, at kræftbehandling gen-
nem forskning er blevet så effektiv, så 
en del af patienterne lever i mange år 
efter deres kræftdiagnose, og altså er i 
risiko for at opleve senfølger. Men, sen-
følger er også historien om de ”glemte” 
symptomer som er blevet negligeret og 
undervurderet af sundhedsprofessio-
nelle, og det er først indenfor de seneste 
år at man effektivt er begyndt at forske 
i senfølger.

Belastningen af senfølger er så omfat-
tende for patienterne så nogle har etab-
leret en Senfølgeforening https://www.
cancer.dk/senfoelger/om-foreningen/, 
og flere patienter har oprettet facebook 
sider mv. for at have ligesindede at dele 
dette med.

Politisk er der efterhånden kommet 
mere fokus på emnet med den seneste 
Kræftplan IV, hvor man dels ønsker at 
samle viden om senfølger og dels har 
afsat midler til et løft i den generelle 
rehabilitering og senfølgeindsats for 
kræftpatienter i kommunerne. Som et 
led i den plan har Sundhedsstyrelsen 
i 2017 publiceret en rapport ”Videns-
opsamling på senfølger efter kræft hos 
voksne” [1], således at der efterhånden 
tegner sig et fundament af viden.

Hvad er senfølger?
Senfølger knytter sig til enten selve 
kræftsygdommen, eller til den behand-

ling som er givet. Senfølger er således 
gener/symptomer som er til stede læn-
ge efter behandlingen er slut (måneder 
til år) eller som opstår efterfølgende. 
Senfølger kan bestå af såvel fysiske, 
psykiske, sociale som eksistentielle pro-
blemstillinger, og kan være lette, svære, 
alvorlige og i sjældne tilfælde livstru-
ende. Ydermere kan det være svært at 
vurdere om de uspecifikke symptomer 
der opleves er relateret til kræft, eller 
om de er relateret til alder, comorbiditet 
eller livsstil.

Det vurderes, at ca. halvdelen af alle 
kræftoverlevere oplever en eller anden 
senfølge efter behandlingen [1], og ca. 
1/3 oplever senfølger på lige fod med de 
symptomer de havde under behandlin-
gen [2]. Senfølger kan opstå i symptom 
grupper og forstærke hinanden, så det 
bliver en negativ spiral. Symptomerne 
foruroliger ofte patienterne som kan 
tænke at kræften er vendt tilbage.

For overskuelighedens skyld inddeles 
senfølger i universelle problemer som 
er knyttet til kræftsygdom generelt og 
til specifikke senfølger som er relateret 
til den enkelte kræftsygdom (Figur 1).

De fysiske almindelige senfølger er 
træthed/søvnproblemer, tørre slim-
hinder, nerveskader, hukommelses- 
og koncentrationsbesvær, problemer 
med led og muskler, nedsat bevægelse, 
smerter, hedeture, påvirkning af sanser/
svimmelhed/balance, hævelse/lymfø-
dem, seksuelle problemer/manglende 
lyst, nedsat fertilitet, vægtøgning/vægt-

Karin B. Dieperink

Sygeplejerske, Ph.d, Lektor
Onkologisk Afdeling R, Odense Universitets 
Hospital, Videncenter for Rehabilitering og 
Palliation (REHPA)
Viceinstitutleder, Klinisk Institut, 
Syddansk Universitet
Karin.Dieperink@rsyd.dk
Tlf. +45 61 33 24 04

Resumé
Senfølger er en pestilens for de patienter som rammes, og også for deres 
nære omgivelser. Denne artikel omtaler senfølger generelt, samt mere specifikt 
ift. patienter og pårørende, som er berørt af prostatacancer eller cervixcancer.
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tab, spise- og fordøjelsesproblemer, pro-
blemer med vejrtrækning og vandladning. 
Dertil kommer de psykosociale problem-
stillinger som kan være omfattende, og have 
stor betydning for patienten og familiens 
sociale liv.

Men hvorfor opstår senfølger?
Selvom der konstant forskes i skånsom be-
handling, bliver kræftbehandling tiltagende 
kompleks, fx bestående af kombinations-
behandlinger. Både kirurgi, kemo-, stråle-, 
immun-, og hormonterapi kan påvirke nor-
malvævet og dette kan forårsage senfølger. 
Nogle behandlinger er så nye, så vi endnu 
ikke aner hvad der er i vente ift. senfølger.

Dertil kommer at den psykiske, sociale 
og eksistentielle belastning af at gennem-
leve en livstruende sygdom betyder at flere 
patienter oplever livet som et ”før” og ”efter” 
kræftsygdommen, og patienter og pårøren-
de kan være enten nødt til, eller ønsker at 
prioritere anderledes i livet efter kræft.

Kan der gøres noget?
Rehabilitering kan være en del af svaret på 
både forebyggelse, minimering eller hånd-
tering af senfølger, men det kræver en ty-
delig afdækning af hvilken senfølgeproble-
matik patienten har, eller er i risiko for at få. 
Organisatorisk er systematisk monitorering 
og behandling af senfølger endnu ikke sat 
i system i Danmark. Sundhedsstyrelsen har 
via Forløbsprogrammet for rehabilitering 
og palliation, også i version 2 [3] forsøgt 
at have fokus på en systematisk vurdering 
af behov for rehabilitering og palliation, 

men det har indtil nu vist sig vanskeligt at 
udføre i klinisk praksis [4,5]. Der findes få 
senfølgeklinikker for børne- og unge kræf-
toverlevere, fx på Rigshospitalet og Aarhus 
Universitets hospital, som behandler sen-
følger med succes. Fornylig er der også på 
disse hospitaler etableret senfølgeklinikker 
for voksne, men det må skønnes slet ikke at 
kunne dække behovet, og hvordan samspil-
let med rehabilitering skal være er uafklaret. 
De fleste kommuner har rehabiliterings-
tilbud, men de retter sig primært mod de 
problemstillinger som opleves af mange, og 
de meget specifikke senfølger kræver speci-
fikke kompetencer som ikke kan forventes 
at være i enhver kommune.

Prostatacancer
Behandling af prostatacancer kan medføre 
omfattende senfølger. Sygdommen optræ-
der primært hos ældre mænd, og der kan 
være problemer med comorbiditet sam-
tidig med kræftsygdommen, som natur-
ligvis mudrer symptombilledet. Kurativ 
behandling består typisk af enten kirurgi 
(prostatektomi) eller strålebehandling i 
kombination med antihormonbehandling. 
De hyppigste senfølger er urin-, afførings-, 
seksuelle og evt. hormonelle problemer be-
stående af vægtøgning, hedeture og depres-
sion [6]. Men også partneren kan have det 
svært og parret kan have behov for rehabili-
tering – både hver for sig og sammen [7,8]. 
Sundhedsstyrelsen har lavet en national 
klinisk retningslinje for rehabilitering ifm. 
prostatakræft [9].

Cervixcancer
Behandling af cervixcancer kan fx være 
operation, konkomitant stråleterapi og 
indvendig strålebehandling (brachyterapi). 
Dette kan medføre omfattende senfølger, 
som især består af smerter fra underlivet, 
inkontinens, seksuelle problemer og tinni-
tus [10]. Hele familien er ramt og kvinderne 
tager ofte et stort ansvar for at få familien 
til at fungere, til tider på bekostning af dem 
selv. Disse forholdsvis yngre kvinder har 
derfor et stort behov for at møde andre 
kvinder i samme situation og lære at hånd-
tere deres senfølger [11].

Sygepleje
De to ovennævnte kræftsygdomme kom-
mer forskelligt til udtryk, også når det gæl-
der senfølger, og som kræftsygeplejersker 
har vi en stor rolle at spille ift. at identificere 
tidlige og sene følger. Når patienter og deres 
pårørende kommer til opfølgning, er det of-
test scanningssvar som er i fokus, og nogle 
gange når patienten ikke at få fortalt om sine 
eventuelle senfølger. Men, hvis vi sørger for 
at holde fokus på hvordan hverdagslivet le-
ves, vil det være første step til at identificere 
senfølger. Det kræver at vi sætter os ind i 
livskvalitetslitteratur hos de patientgrupper 
vi hver især beskæftiger os med, og i øvrigt 
forholder os interesseret spørgende hos den 
individuelle patient og pårørende. En måde 
at spørge på kan fx være: ”Vi ved at nogle 
oplever nogle følger efter behandling for kræft 
som påvirker hverdagen. Hvordan er det hos 
dig?”

Figur 1. Eksempel på universelle og specifikke senfølger (ikke udtømmende)
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Der mangler stadig meget forskning 
ift. håndtering af især specifikke senføl-
ger, men vi må indtil da sørge for at pa-
tienter og familier ikke står alene med 
en række symptomer som forhindrer 
dem i at leve et hverdagsliv med kva-
litet. Anerkendelse af at der kan være 
senfølger er første skridt på vejen.
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Center for senfølger til kræft i bækkenbunds
organerne, Aalborg Universitetshospital

Indledning
Senfølger til kræft og kræftbehandling 
har fået mere opmærksomhed de sene-
re år. Senfølger er ikke et nyt fænomen, 
men med flere langtids kræftoverlevere, 
og konstant nye behandlingsmulighe-
der synes der også at være et stigende 
behov for at tage sig af følgerne deraf.

Med oprettelse af senfølgeklinikker 
på nationalt plan, søges der at skabe ny 
viden på området. Hvordan vi i fremti-
den vil kunne forebygge, identificere og 
behandle forskellige senfølger til kræft 
og kræftbehandling?

På Aalborg Universitetshospital, er 
der i samarbejde med Århus Universi-
tetshospital oprettet ”Klinik for Senføl-
ger til Kræft i Bækkenbundsorganerne”. 
I den forbindelse har Jakob Lykke Poul-
sen, læge og ph.d., Afdelingen for medi-
cinske mave-tarmsygdomme, præsen-
teret formål, organisering og rammerne 
med denne senfølgeklinik i et interview.

Baggrund
Kræft i tarm, urinveje og indre kønsor-
ganer udgør 1/3 af alle kræftsygdomme. 
Forbedret kræftbehandling betyder, 
at mere end 50 % nu overlever deres 
kræftsygdom. Desværre får op mod 

40 % senfølger af behandlingen. Disse 
senfølger er sjældent endimensionelle 
på isolerede organfunktioner, men ofte 
et kompleks af f.eks. smerter, blære-
tømningsbesvær, urininkontinens, sek-
suel dysfunktion, forstoppelse, diarré 
og afføringsinkontinens. Det påvirker 
de berørte patienters sociale aktiviteter 
og nedsætter deres livskvalitet mar-
kant. Forskere på Aarhus Universitets-
hospital har længe haft succes med at 
behandle godartede tarmfunktionsfor-
styrrelser, og disse har langt hen ad ve-
jen kunnet overføres til patienter med 
senfølger efter kræft i tyk- og endetarm. 
Men der har hidtil ikke været systema-
tisk opfølgning af patienter efter endt 
kræftbehandling. Derfor opstod ideen 
til en tværfaglig opfølgning af patienter 
med senfølger efter kræftbehandling 
som et samarbejde mellem Aarhus Uni-
versitetshospital og Aalborg Universi-
tetshospital. Selvom der er overlap, har 
Aarhus specialiseret sig i inkontinens 
og tarmfunktionsforstyrrelser, mens 
Aalborg er kendte for behandling af 
seksuel dysfunktion og organrelaterede 
smerter. Begge dele er relevante for pa-
tienter med senfølger efter kræft i bæk-
kenorganerne.
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FAKTA
•  40 procent af de patienter, der overlever kræft i bækkenbundsorganer-

ne, får senfølger. Et nyt Center for Senfølger til Kræft i Bækkenbundsor-
ganerne skal forbedre behandlingen af senfølger.

•  Fremover vil patienter der opereres for kræft i tyk- og endetarm blive 
screenet for potentielle senfølger og senere vil tilbuddet blive udvidet til 
patienter indenfor specialerne urologi og gynækologi.

•  I første omgang er projektet et samarbejde mellem Aarhus Universi-
tetshospital og Aalborg Universitetshospital, men ambitionen er at flere 
hospitaler skal med i projektet.

•  Kræftens Bekæmpelse har støttet projektet med 10 mio. kr. til forskning 
og regionerne med tilsvarende til den kliniske drift.
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Organisering
Klinikken drives i hospitalsregi, men 
forskningen er delvist finansieret af 
Kræftens Bekæmpelse. Den skal ikke 
ses som én klinik, men at der indenfor 
deltagende specialer oprettes en senføl-
geklinik/ambulatorie, der skal varetage 
udredning og behandling af senfølger-
ne, der hører under det enkelte specia-
les kompetenceområde.

I første omgang kommer senfølgekli-
nikkerne på Aalborg Universitetshospi-
tal til at være placeret på Afdelingerne 
for Mave- og tarmkirurgi, Medicinske 
mave-tarmsygdomme, samt Sexologisk 
Center.

Lignende klinikker er allerede opret-
tet eller i færd med at blive det på Aar-
hus Universitetshospital.

Senfølgeklinikkerne vil komme til at 
fungere som specialiserede ambulato-
rier for senfølgerelaterede symptomer, 
indenfor de ovenfor nævnte specialer. 
I hver klinik vil der være tilknyttet læ-
ger, sygeplejersker, diætister, fysiote-
rapeuter, psykologer og andet relevant 
sundhedsfagligt personale afhængig af 
specialet.

Henvisning af patienter
Indgangen for nye patienter der opere-
res for kræft i tyk- og endetarm bliver 

gennem systematisk opfølgning med 
spørgeskemaer i forhold til de poten-
tielle senfølger. Den primære screening 
og opfølgning bliver i mavetarmkirur-
gisk regi, men patienter, der tidligere er 
behandlet for kræft i bækkenbundsor-
ganerne, kan også henvises fra andre 
specialer og praktiserende læger.

Patienter, der opereres for kræft i 
endetarmen fra 1. august 2018, bliver 
automatisk tilbudt screening og syste-
matisk opfølgning med spørgeskemaer. 
For kræft i tyktarmen er det planen, at 
den systematiske opfølgning starter 1. 
januar 2019. Senere vil senfølger efter 
kræft i de urologiske og gynækologiske 
specialer også kunne inkluderes.

Senfølgeklinkkerne under de øvrige 
specialer starter op efteråret 2018 – for-
venteligt 1. oktober.

Behandlingstilbud
Behandlingen vil blive skræddersyet til 
den enkelte patient afhængig af symp-
tompræsentationen og sværhedsgrad. 
Hvis en patient efter endt behandling 
for kræft f.eks. har problemer med diar-
re og seksuel dysfunktion vil udrednin-
gen og behandlingen være et tværfagligt 
samarbejde mellem Senfølgeklinkkerne 
under Afdeling for Medicinske mave-
tarmsygdomme og Sexologisk Center.

Der er ikke som sådan en ”sidste 
frist” for at komme i betragtning til 
senfølgeklinikken, men der skal være 
begrundet mistanke om, symptomerne 
er senfølger til behandling for kræft.

Afslutning
Det bliver spændende at følge opstarten 
af ”Klinik for senfølger til kræft i bæk-
kenbundsorganerne”, og de erfaringer 
og resultater der kommer ud af dens 
arbejde.

Man kan håbe, der med de nye sen-
følgeklinikker, vil udvikle sig behand-
lingstilbud og opfølgning, som i højere 
grad kan afhjælpe de gener patienterne 
oplever efter kræftbehandling. Og at 
man over tid vil kunne forebygge og 
rådgive den enkelte patient meget mere 
fokuseret og individualiseret.

Endelig kunne et øget fokus og op-
mærksomhed på netop senfølger til 
kræft og kræftbehandling, måske skabe 
viden, som vil kunne bruges i udviklin-
gen af kræftbehandling i fremtiden.

Et er i hvert fald sikkert, det er et om-
råde med stort udviklingspotentiale.

Marianne Nord Hansen, 
temadag 2018
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Senfølger efter kræft og kræftbehandling 
– omfang, mekanismer og intervention

Generelle og specifikke senfølger
På grund af øget kræftincidens, tidligere 
diagnosticering og forbedrede behand-
linger lever et stort antal personer med 
nuværende eller tidligere kræftsygdom. 
Man anslår at over 270.000 og 12 mil-
lioner borgere i henholdsvis Danmark 
og EU er tidligere kræftpatienter; tal 
som fortsat vil stige i de kommende år. 
I takt med de forbedrede resultater af 
ofte mere aggressiv kræftbehandling er 
man i stigende grad blevet opmærksom 
på, at den forbedrede overlevelse ikke 
er omkostningsfri, og et voksende antal 
undersøgelser bekræfter, at mange tid-
ligere kræftpatienter oplever en række 
fysiske, psykiske og sociale udfordrin-
ger, som påvirker deres livskvalitet og 
daglige funktion.

Blandt de udfordringer, som tidligere 
kræftpatienter – på tværs af forskellige 
kræftsygdomme og kræftbehandlin-
ger – oplever som særligt belastende, 
er generelle fysiske og psykiske sen-
følger i form af vedvarende smerter, 
søvnforstyrrelser, træthed, depressive 
symptomer, post-traumatiske stress-
symptomer, frygt for tilbagefald af 
kræftsygdommen og vanskeligheder 
med hukommelse og koncentration. 
Som det fremgår af tabel 1, finder man 
i forskningslitteraturen en betydelig 
variation i forekomsten af senfølger. 

Denne variation skyldes formentlig 
ikke kun forskelle mellem kræfttyper 
og kræftbehandlinger men også meto-
diske forskelle mellem de eksisterende 
undersøgelser, f.eks. mht. hvordan og 
hvor længe efter afsluttet behandling 
man har målt de forskellige symptomer 
og senfølger. Dertil kommer en række 
sygdoms- og behandlings-specifikke 
senfølger. Mulige senfølger af operati-
on, strålebehandling og kemoterapi for 
brystkræft omfatter eksempelvis lymfø-
dem, føleforstyrrelser, hudforandringer 
i det bestrålede område og neuropati-
ske smerter. Mens det præcise omfang 
således ikke kendes, hersker der dog 
ikke tvivl om, at en betydelig andel af 
tidligere kræftpatienter oplever senføl-
ger efter afsluttet behandling.

Fra akutte reaktioner til vedvarende 
senfølger
Det er ikke overraskende, at kræftpa-
tienter i aktiv behandling kan opleve 
psykiske og fysiske reaktioner, f.eks. i 
form af smerter, træthed, søvnforstyr-
relser og depressive symptomer. I en 
stor landsdækkende kohorte af 3343 
danske kvinder behandlet for bryst-
kræft har man eksempelvis fundet, at 
13,5% oplevede depressive symptomer 
svarende til svær depression [1], 20,1% 
havde kræft-relaterede post-traumati-
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Resume
En betydelig andel af tidligere 
kræftpatienter oplever senfølger 
i form af smerter, søvnproblemer, 
træthed, depression, angst og kog
nitive vanskeligheder, selv længe 
efter afsluttet kræftbehandling. 
Mens disse senfølger ofte er 
vanskelige at behandle medicinsk, 
foreligger der lovende resultater 
for en række ikkefarmakologiske 
behandlinger. Generelt har forsk
ningen overvejende fokuseret på 
de enkelte senfølger hver for sig. 
Senfølger optræder imidlertid ofte 
i klynger af symptomer, som kan 
tænkes at forstærke og vedlige
holde hinanden. Der mangler 
viden om de indbyrdes sam
menhænge mellem de forskellige 
symptomer og om hvordan man 
kan optimere forebyggelse og 
behandling af disse senfølger.

Tabel 1. Generelle fysiske og psykiske senfølger efter kræft og kræftbehandling
Symptom/senfølge Prævalens 

Smerter 21 – 88 %

Søvnproblemer 5 – 52 %

Kræft-relateret træthed (fatigue) 35 – 80 %

Kognitive vanskeligheder (”kemohjerne”) 0 – 45 %

Depression 0 – 55 %

Post-traumatisk stress 0 – 35 %

Frygt for tilbagefald 0 – 87 %
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ske stress-symptomer [2] og 57,9% op-
levede søvnproblemer 3-4 måneder ef-
ter operationen [3]. Mere overraskende 
var det, at hhv. 11,7% og 14,3% fortsat 
havde symptomer på svær depression 
og post-traumatisk stress 12 måne-
der senere, og at omkring halvdelen 
(51,9%) oplevede søvnproblemer helt 
op til 7 til 9 år efter diagnosen. Tilsva-
rende rapporterede 32,7% af kvinderne 
15 måneder efter operationen, at de 
havde smerter næsten hver dag eller 
oftere. Adspurgt igen, 7 til 9 år senere, 
havde en betydelig andel (20,4%) fort-
sat smerter næsten hver dag eller oftere 
[4]. Selvom symptomerne ser ud til at 
aftage noget efter afsluttet behandling, 
er der således overraskende mange, der 
fortsat oplever betydelige fysiske og 
psykiske symptomer, selv adskillige år 
efter afsluttet behandling. For at kunne 

forebygge og behandle senfølger, vil det 
være væsentligt at få en forståelse af de 
mekanismer, som har betydning for, 
at nogle patienter udvikler vedvarende 
senfølger. Man kan her skelne mellem 
prædisponerende, udløsende og vedlige-
holdende faktorer.

Prædisponerende faktorer
Nogle kræftpatienter har større risiko 
end andre for at udvikle akutte symp-
tomer og reaktioner i forbindelse med 
diagnose og kræftbehandling. Man kan 
– som illustreret i Figur 1 – tænke sig, 
at disse patienter er mere sårbare end 
andre pga. biologiske, psykologiske 
og adfærdsmæssige prædisponerende 
faktorer. I en nyere undersøgelse af 
kognitive vanskeligheder blandt testi-
kelkræftpatienter har man eksempelvis 
fundet, at patienter, der modtog kemo-

Figur 1.Fra akut symptomer til vedvarende senfølger

CASE

En brystkræftpatient oplever smerter efter operationen og er endvidere stresset og bekymret over sin situation. Stress og 
smerter bidrager til at forstyrre patientens søvn, og søvnvanskelighederne forstærkes af patientens bekymringer over ikke 
at få tilstrækkelig søvn. Søvnforstyrrelserne fortsætter efter afsluttet behandling og de nu længerevarende søvnproblemer 
bidrager til øget udskillelse af proinflammatoriske cytokiner, f.eks. interleukin 6 (IL6) og tumornekrosefaktor alfa (TNFα), 
som yderligere fremmer smerter, træthed og depressive symptomer. I forsøg på at håndtere sine søvnproblemer, sover 
patienten om dagen og går ekstra tidligt i seng, hvilket kun bidrager til søvnproblemerne. Pga. søvnforstyrrelser, depres
sive symptomer, smerter og træthed forstyrres patientens døgnrytme, patienten har ikke overskud til at være fysisk aktiv, 
opgiver mange af sine normale sociale aktiviteter og bliver gradvis mere isoleret og ensom, hvilket yderligere bidrager til at 
vedligeholde symptomerne.

terapi og var bærere af en særlig geno-
type, APOE4, havde forhøjet risiko for 
at udvikle neuropsykologisk vurderede 
kognitive vanskeligheder sammenlig-
net med patienter, der ikke var bærere 
af denne genotype [5]. Tilsvarende ved 
man, at personer, der reagerer fysiolo-
gisk kraftigere på sansestimuli, og per-
soner, der har tendens til at ruminere 
(gruble over hændelser) og bekymre sig 
om fremtiden, generelt har større risiko 
for at udvikle søvnforstyrrelser end an-
dre.

Udløsende faktorer
De prædisponerende faktorer er ikke 
i sig selv tilstrækkelige til at udvikle et 
symptom, men bevirker, at nogle pa-
tienter reagerer kraftigere i forbindelse 
med forskellige udløsende faktorer. En 
række symptomer, herunder depres-
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sion, angst, søvnproblemer, kognitive 
vanskeligheder og smerter, kan udlø-
ses og forstærkes af udfordrende liv-
somstændigheder og belastende begi-
venheder, f.eks. en kræftdiagnose. At 
udfordrende livsomstændigheder som 
en livstruende sygdom kan udløse ek-
sempelvis vanskeligheder med falde 
i søvn og fastholde søvnen er således 
ikke overraskende, og det skorter da 
heller ikke på udfordringer, som kræft-
patienter kan blive udsat for. Disse om-
fatter, udover selve kræftdiagnosen og 
undersøgelser, forskellige kræftbehand-
linger i form af kirurgi, kemoterapi, 
strålebehandling, hormonterapi og, i 
stigende grad, immunterapi. Det er dog 
vanskeligt at adskille den selvstændige 
betydning af de mange biologiske, psy-
kologiske og sociale udfordringer, som 
kræftpatienter udsættes for, ligesom det 
endnu er uklart, hvor stor betydning de 
enkelte kræftbehandlinger spiller. I for-
bindelse med undersøgelser af depres-
sive symptomer, post-traumatisk stress 
og søvnforstyrrelser blandt kvinder 

behandlet for brystkræft, pegede resul-
taterne eksempelvis på, at de væsentlig-
ste, selvstændige risikofaktorer var lav 
socioøkonomisk status, fysisk og psy-
kisk komorbiditet, lav grad af fysisk ak-
tivitet og svækket fysisk funktion, mens 
forskelle i kræftbehandlingen spillede 
en relativt ubetydelig rolle [1-3].

Vedligeholdende faktorer
Mens der foreligger en række relevante 
forklaringer på, hvorfor kræftdiagnose 
og behandling kan udløse fysiske og 
psykiske symptomer, har vi samtidig 
brug for at vide, hvorfor en forholdsvis 
stor andel af tidligere kræftpatienter 
fortsat oplever disse problemer, selv 
længe efter raskmelding og afsluttet 
kræftbehandling. Som ved andre ved-
varende/kroniske problemstillinger, 
har vi brug for at identificere de biolo-
giske, psykologiske, adfærdsmæssige og 
sociale mekanismer, som bidrager til at 
vedligeholde og evt. forstærke problemet. 
Det er i denne sammenhæng væsent-
ligt, at kun de færreste kræftpatienter 

oplever et enkelt symptom. Tværtimod 
har symptomerne en tendens til at op-
træde i klynger af to eller flere samtidige 
symptomer. Hyppigt forekommende 
fysiske og psykiske symptomklynger 
er træthed, smerter, søvnforstyrrelser 
og angst, depression og kognitive van-
skeligheder. Symptomerne kan tænkes 
at påvirke og forstærke hinanden og 
de kan hænge sammen med fælles for-
stærkende mekanismer, men behøver 
ikke nødvendigvis at være udløst af den 
samme årsag (se Boks: case-eksempel).

Mens den hidtidige forskning næ-
sten udelukkende har fokuseret på de 
forskellige symptomer og senfølger en-
keltvis, er der en voksende erkendelse 
af nødvendigheden af at undersøge ri-
sikofaktorer og mekanismer bag udvik-
ling af symptomklyngerne, bl.a. fordi 
symptomerne i klyngerne kan have sy-
nergistiske – dvs. gensidigt forstærken-
de – effekter, ikke kun på livskvaliteten, 
men også på prognose og mortalitet.



Tabel 2: Ikke-farmakologiske interventioner for senfølger efter kræft og kræftbehandling: oversigt over resultater af systematiske 
reviews og metaanalyser a

Senfølge Kræfttype Intervention Antal studier Effekt
(Cohen’s d) b

Smerter Brystkræft Blandet 16 0.36

Smerter Blandet Blandet 38 0.34

Søvnproblemer Blandet KAT-I 8 0.77

Søvnproblemer Blandet Fysisk træning 17 0.27

Træthed Blandet Fysisk træning 56 0.45

Træthed Brystkræft Yoga 7 0.51

Subj. kognitive problemer c Blandet Blandet 11 0.41

Hukommelses-problemer d Blandet Blandet 11 0.21

Depression Blandet Fysisk træning 20 0.41

Depression Blandet MBI 9 0.44

Depression Brystkræft Fysisk træning 14 0.38

Depression Brystkræft Yoga 7 0.69

Angst Blandet MBI 9 0.37

Angst Brystkræft Yoga 7 0.77

Frygt for tilbagefald Blandet Blandet 23 0.51

a)  Referencer kan fås ved henvendelse til forfatteren; b) Cohen’s d konventioner: 0,2 = lille effekt; 0,5 = medium effekt; 0,8 = stor 
effekt; c) selv-rapporterede kognitive vanskeligheder; d) vurderet med neuropsykologiske tests. Forkortelser: KAT-I: Kogni-
tiv adfærdsterapi for insomni; MBI: Mindfulness-baserede interventioner (Mindfulness-based stress reduction (MBSR) og 
mindfulness-based cognitive therapy (MBCT)).

33FSK FAGLIGT SELSKAB FOR KRÆFTSYGEPLEJERSKER



TEMA 

Behandling af senfølger
Udfordringen med flere af de generelle 
senfølger er, at de ofte er vanskelige at 
behandle medicinsk og at medicinsk 
behandling, når den findes, ofte er for-
bundet med uønskede bivirkninger. 
Det gælder eksempelvis søvnproble-
mer, hvor langvarig behandling med 
sovemedicin frarådes pga. tilvænning, 
afhængighed og bivirkninger. Smer-
ter, herunder neuropatiske smerter, 
er ligeledes udfordrende at behandle 
farmakologisk, og der foreligger in-
gen effektive medicinske behandlinger 
for kræft-relateret træthed og kogni-
tive vanskeligheder. Mens antidepressiv 
medicin, først og fremmest SSRI, synes 
at afhjælpe depression blandt kræft-
patienter [6], er effekten beskeden, og 
der foreligger ingen systematisk gen-
nemgang af effekten blandt tidligere 
kræftpatienter. Disse udfordringer har 
stimuleret forskning i ikke-farmako-
logiske interventioner, herunder både 
psykoterapier, f.eks. kognitiv adfærds-
terapi og mindfulness-baserede inter-

ventioner, og fysiske tilgange som yoga 
og fysisk træning.

Som det fremgår af tabel 2, varierer 
de fundne effekter betydeligt, både mel-
lem de forskellige senfølger og de for-
skellige interventionstyper. Den største 
gennemsnitlige effekt har man fundet 
for såkaldt kognitiv adfærdsterapi for 
insomni (KAT-I), som har vist sig sær-
deles effektiv til behandling af søvnfor-
styrrelser blandt tidligere kræftpatienter 
[7]. Mindfulness-baserede interven-
tioner har ligeledes vist sig effektive til 
behandling af depressive symptomer 
og angst blandt nuværende og tidligere 
kræftpatienter [8]. Mens effekterne ge-
nerelt vurderes som små-til-medium, 
er de af samme størrelsesorden, som 
man finder for medicinsk antidepres-
siv behandling af kræftpatienter i ak-
tiv behandling [6]. Endelig har fundet 
klinisk relevante effekter af psykologisk 
behandling på smerter, eksempelvis 
blandt kvinder behandlet for brystkræft 
[9, 10]. En række effekter er tilsvarende 
fundet af fysisk træning og yoga på 

træthed, angst og depressive sympto-
mer, mens effekten på søvnproblemer 
synes beskeden. Forskning i interven-
tioner overfor kognitive vanskeligheder 
blandt tidligere kræftpatienter er endnu 
begrænset, og de hidtil fundne effekter 
er små.

Mens der overordnet foreligger lo-
vende resultater for en række ikke-
farmakologiske behandlingstilgange, 
har den eksisterende forskning næsten 
udelukkende fokuseret på enkeltståen-
de behandlinger af de enkelte senfølger 
hver for sig, og effekterne for flere af 
dem er relativt beskedne. Da senfølger-
ne ofte optræder i klynger, mangler der 
viden om de indbyrdes sammenhænge 
mellem de forskellige symptomer og 
hvordan dette kan udnyttes mhp. at 
optimere forebyggelse og behandling 
af senfølger. Disse problemstillinger vil 
bl.a. blive udforsket i en række nye cen-
tre for senfølger efter brystkræft, som er 
under opstart, finansieret af Kræftens 
Bekæmpelse.
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ET LIV MED SENFØLGER
 
Mange tænker, at når man har overlevet kampen mod kræft, så er man jo rask. Så kan man jo bare komme 
tilbage til sit liv, ligesom det var inden man blev syg. Sådan er det desværre ikke for de fleste. Godt nok er man 
ikke syg med kræft længere, men man er ofte syg med mange af sine senfølger. For mig har senfølger været der 
stort set hele mit liv. Det her er min historie, kort fortalt.

skade. Det har betydet, at jeg som ca. 
18 årig blev opereret for grå stær. Jeg 
har fået to ret voldsomme operationer 
ifbm. mine tandskader. Derfor har jeg 
i dag implantater i hele munden. Hele 
den proces har været meget lang, og det 
har rent socialt været en udfordring at 
gå periodevis med gebis som 30-årig.

Jeg kan ikke få børn, heller ikke ved 
inseminering. Grundet en underudvik-
ling er der ikke plads til en graviditet og 
jeg ville abortere tidligt. Det har selvføl-
gelig også haft indflydelse på mit par-
forhold. Jeg har altid været bange for, at 
en mand skulle gå fra mig, fordi jeg ikke 
kan give ham det han ønsker allermest. 
Det er en stor følelse af utilstrækkelig-
hed.

Hypofyseskaden har gjort, at min 
hormonproduktion ikke fungerer som 
den skal. Jeg har siden jeg var 9 år været 
i væksthormonbehandling, og er senere 
kommet i behandling med stofskifte-
hormoner og kønshormoner. At have 
lavt stofskifte, medfører også andre bi-
virkninger. Jeg er bl.a. opereret for hy-
perparathyreoidisme for ca. 3 år siden, 
hvilket har givet mig lidt synkeproble-
mer.

Jo ældre jeg bliver, jo dejligere er det 
at se yngre ud, men det har heller ikke 
altid været nemt. Fx ikke at blive taget 
alvorligt, blive talt til som var man et 
barn, eller at blive ringet op, og per-
sonen i den anden ende spørger efter 
den voksne i husstanden (fordi stem-
men også er lys) selvom man er midt i 
30'erne.

Min højde på lige knap 150 cm har 
jeg aldrig været ked af. Det kan rent 
fysisk være udfordrende indimellem, 
men så finder jeg oftest en løsning. Min 

motorcykel er sænket, så jeg kan nå jor-
den med begge ben. Min cykel er købt i 
den rigtige og mindste størrelse. Spejlet 
på badeværelset hænger i min højde, så 
det for en gangs skyld er vennerne, der 
ikke kan se sig selv ordentligt, og trap-
pestigen er ofte i brug derhjemme, for 
at nå den øverste hylde.

Mange af tingene vidste man ikke så 
meget om dengang
I dag.... 33 år efter min behandling 
blev afsluttet, er listen af senfølger 
lang. Mange af tingene vidste man 
ikke så meget om dengang, men de 
fleste har altid været der, og nogle er 
blevet værre med årene. Angst, fx for 
tilbagefald (nu mere en angst for en 
ny kræftform), søvnproblemer, fati-
gue, tør hud, tørre slimhinder, vand-
ladningsproblemer (forstået på den 
måde, at jeg har en meget lille blære og 
meget ofte skal tisse, hvilket oftest ikke 
er særlig praktisk når man er ude), 
osteoporose, nerveskader, arvævsdan-
nelse, exostoser, kroniske muskel- og 
ledsmerter, tyndt hår, seksuelle proble-
mer, koncentrations- og hukommel-
sesbesvær (kemohjerne), følelses- og 
sociale problematikker, tinnitus, ba-
lanceproblemer, depression, kramper, 
nedsat immunforsvar, hypersensitivi-
tet, nedsat arbejdsevne, svært ved at 
klare dagligdagsaktiviteter, ptsd.

Jeg elskede at gå i skole, men i mine 
teenageår blev det noget andet
I min skolegang har senfølger betydet, 
at jeg har haft svært ved læsning. Jeg el-
sker at skrive, selvom det tager mig lidt 

Anna-Maria Barse

Gruppeleder for Børnekræftoverlevere i 
 København 
E-mail: annambarse@gmail.com

Så der stod mine forældre med det 
svære valg
Da jeg fik diagnosen med et Neurobla-
stom i stadie 4, var jeg en lille pige på 
2 år.

Min chance for at overleve med be-
handling var ikke ret stor... lægerne 
sagde 5%. Så der stod mine forældre 
med det svære valg. Skal vi tage hende 
med hjem og nyde den sidste tid med 
hende, eller skal hun i behandling? Hel-
digvis fik jeg lov til det sidste, nemlig 
at kæmpe. I sommeren 84', i Tyskland, 
hvor jeg boede dengang, startede så en 
hård tid med kemoterapi, en voldsom 
operation, mere kemoterapi, helkrops 
strålebehandling og en autolog knogle-
marvstransplantation.

Jo ældre jeg bliver, jo dejligere er det 
at se yngre ud, men det har heller 
ikke altid været nemt
De umiddelbare senfølger, som man 
allerede forudså dengang, er grå stær, 
tandskader, infertilitet og en hypofyse- 
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tid. Men at læse en bog har jeg aldrig 
kunnet koncentrere mig om. Når det 
gjaldt læsningen i skolen, var jeg altid 
bagud. Jeg elskede at gå i skole, men 
senere, i mine teenageår, blev det noget 
andet. Jeg startede på en ny skole, hvor 
ingen kendte mig og ingen kendte min 
historie.

Selvom jeg havde fået lidt bryster, var 
jeg alligevel bagud med puberteten, og 
alting skulle sættes kunstigt i gang. Jeg 
havde også været igennem noget, in-
gen af de andre havde... jeg havde stiftet 
bekendtskab med det eksistentielle og 
livets store spørgsmål. Derfor satte jeg 
pris på alle de små ting. Så inde i hove-
det var jeg denne her gamle kone, men 
udenpå havde kroppen et meget ungt 
udseende. Det er noget, jeg stadig op-
lever i dag. Som både en udfordring og 
en gave, der vil følge mig resten af livet.

Der måtte fire voksne til at holde mig 
for at kunne lægge droppet.

Desværre er det ofte sådan blandt 
børnekræftoverlevere, at de under de-
res behandling har oplevet traumer, 
især for os der er behandlet i 70'erne 
og 80'erne. Dengang var der ikke noget, 
der hed et cvk kateter eller lignende. Jeg 
skulle have lagt drop hver eneste gang, 
jeg skulle have min kemoterapi. Det 
ville jeg ikke, og jeg var en bestemt lille 
dame. Så det var ofte sådan, at der måtte 
fire voksne til at holde mig for at kunne 
lægge droppet. Jeg husker også tydeligt 
masken med lattergas, som jeg heller 
ikke var ret gode venner med. Her var 
det fuldstændig samme scenarie – og 
når jeg skal i fuld narkose i dag, er det 
bestemt heller ikke noget jeg ser frem 
til. Mine årer er stadig ret ødelagte og 
det har altid været vanskeligt at tage 
blodprøver eller lægge drop på mig. Ef-
ter en operation vågner jeg oftest med 
blå mærker hist og pist, da de har måt-
tet flytte droppet, fordi åren har lukket 
sammen.

Efter min behandling lærte jeg dog 
hurtigt, at det ikke nytter at ligge og 
skrige og sparke. Det skal overstås det 
der nu skal laves, og det er bedre at fin-
de sig i det og holde det ud, ellers skal 
det jo bare gøres igen. Det har i mange 
forskellige sammenhænge haft konse-

kvenser for mig, og jeg har med nogle 
ting også haft svært ved at sætte, og 
finde min egen grænse.

Det skaber en følelse af ensomhed og 
at føle sig udenfor
Det er ikke nødvendigvis sådan, at det 
er den enkelte og konkrete senfølge, der 
er den største gene. Ofte er det sådan, at 
det mere er konsekvensen af den, der er 
mest generende. I et selskab sætter jeg 
mig altid strategisk i midten ved bor-
det eller i sofaen. Med min tinnitus og 
mange mennesker kan det være svært 
at høre, hvad der bliver talt om, og jeg 
kan ofte ikke følge med. Det skaber 
en følelse af ensomhed og af at føle sig 
udenfor, selvom man sidder sammen 
med sine bedste venner og dem man 
holder af. Det er det der fylder, ikke tin-
nitusen i sig selv. Noget andet er at være 
nødt til sige nej til noget jeg rigtig gerne 
vil deltage i, men simpelthen bare er for 
træt og ikke har energien til.

Nogle gange er jeg også med til ting, 
som jeg måske burde sige nej til. F.eks. 
skulle vi for nylig stable brænde i som-
merhus, hele familien. Det var hyg-
geligt og sjovt, for vi var sammen om 
det... grinede og hørte musik samtidigt. 
Men det var knaldhårdt, og jeg var helt 
færdig og havde voldsomme smerter i 
mange dage efter. Det vidste jeg godt på 
forhånd, så nogle gange handler det for 
mig også om at vælge, hvor jeg lægger 
min energi. Så har det bare en konse-
kvens.

Noget jeg virkelig elskede og var 
sikker på jeg skulle gøre resten af mit 
arbejdsliv
Senfølgerne er mange og konsekven-
serne af dem ligeså. Den største konse-
kvens i mit voksenliv, er, at det er gået 
udover min arbejdsevne. Jeg har været 
rigtig heldig og har altid haft en passion 
for de praktiske og kreative fag, især 
skrædderfaget. Jeg har brugt mange ti-
mer med at sy, allerede da jeg var barn. 
Set i bakspejlet har det været en uddan-
nelse jeg kunne klare. Havde jeg haft en 
passion for at læse, f.eks. historie eller 
lignende mere boglige fag, havde det 
nok været mere vanskeligt.

Jeg har i mange år arbejdet med at 
lave kostumer til forskellige teatre og 
har senere også uddannet mig videre 
til smykkekunstner. Noget jeg virkelig 
elskede og var sikker på, jeg skulle gøre 
resten af mit arbejdsliv. Men senfølger-
ne har halet ind på mig, og jeg har måt-
tet erkende, og ikke mindst acceptere, at 
jeg ikke kan det mere. Jeg er i øjeblikket, 
som så mange andre tidligere kræftpa-
tienter, desværre fanget i systemet og 
venter på en afgørelse til forhåbentligt 
at kunne komme i fleksjob, så jeg kan 
arbejde færre timer. Jeg vil stadig ger-
ne være en del af arbejdsmarkedet, og 
jeg har, trods min sygdomshistorie og 
de senfølger, der følger med, stadig en 
masse kompetencer og erfaringer, der 
kan bruges.

Spørg ind, spørg endelig bare ind
Det bedste råd jeg kan give sundheds-
personale ift. senfølger, er en erkendelse 
af, at de eksisterer. At der kommer mere 
fokus på dem, og at det ikke bliver neg-
ligeret til, at ’det jo bare er en senfølge’.

Sørg for, at vi som patienter bliver 
henvist videre til de rigtige steder, når 
vi kommer med vores gener, så der evt. 
kan gøres noget ved dem. Og spørg 
ind, spørg endelig bare ind. Patienterne 
er ikke altid klar over sammenhæn-
gen mellem kræftbehandlingen og de 
symptomer, der evt. er senfølger.

Mange tror jo bare, at nu er de raske, 
for det er det, de får at vide. Det er de 
også, fra kræften – men ikke fra senføl-
gerne. Jeg anede f.eks. ikke, at tinnitus 
kunne være en senfølge, så det nævnte 
jeg aldrig på senfølgerafdelingen på 
Rigshospitalet, da jeg var tilknyttet der. 
Men jeg blev heller aldrig spurgt. Så 
spørg endelig patienterne ind til det I 
ved ift. senfølger. 

36 NR. 2 | 2018



At vurdere kræftpatienters behov for 
rehabilitering og palliation – kan det læres?

Lise Bjerrum Thisted

Kræftrehabiliteringssygeplejerske 
ved Rigshospitalet
Tlf. 35 45 11 21
Mail: lise.bjerrum.thisted@
regionh.dk

Karna Vinther

Rehabiliteringskoordinator i 
Halsnæs Kommune
Tlf. 29 16 16 67
Mail: kamv@halnaes.dk

Bibi Charlotte Hansen

Udviklingskonsulent ved Center 
for HR, region Hovedstaden
Tlf. 38 66 96 86
Mail: bibi.charlotte.hansen@
regionh.dk

Winnie Lund

Specialkonsulent ved Center fro 
HR, region Hovedstaden
Tlf. 38 66 97 38
Mail: winnie.lund@regionh.dk

Baggrund
En tværsektoriel og tværfaglig arbejds-
gruppe har i Region Hovedstaden udar-
bejdet en regional im plementeringsplan 
(1) for Forløbsprogrammet for rehabili-
tering og palliation i relation til kræft 
(2). Regionen har udviklet og valideret 
et forberedelsesskema til en systematisk 
vurdering af behov. Skemaet ”Støtte til 
et liv med kræft” er udviklet og valide-
ret bl.a. med baggrund i spørgeskema, 
observationsstudie, fokusgruppeinter-
view med såvel patienter, pårørende, 
tværfagligt og tværsektorielt personale 
og ikke mindst patientpaneler (3).

Patienter og pårørende anvender ske-
maet, før en samtale med en sundheds-
professionel.

Patientens egne behov i hverdagen er 
i fokus
En kræft-diagnose skaber kaos i den 
ramte persons liv. Det er svært at tænke 
klart, når ens hverdag og fremtid æn-
drer sig pludseligt og markant. Skemaet 
skal hjælpe patienter med at reflektere 

i en uvant situation, og er designet, så 
det er nemt at anvende. Termometeret 
(fig.1) på skemaets ene side illustrerer 
graden af oplevet belastning og skemaet 
inde hol d er bl.a. afkrydsningsrubrikker 
for hyppige symptomer og bivirknin-
ger, som kræftpatienter oplever. Det 
er inspireret af Distress Thermometer 
(DT) (4), som er valideret på dansk (5). 
Iht. ICF-modellen jfr. WHO (6) som er 
grundlag for forløbsprogrammet, er de 
fysis ke og psykiske symptomer/bivirk-
ninger beskrevet samlet og bliver beteg-
net som udfordringer i stedet for pro-
blemer. Skemaet er også inspireret af 
det danske validerede red skab, Guidet 
Egen Beslutning (GEB) (7), som er en 
person cen treret støtte me tode med ar-
bejdsark, som patienten udfylder før en 
samtale med sundhedsprofes sionelle. 
Fra GEB anvendes bl.a. ”åbne ufuldend-
te sætninger om værdier, erfaringer og 
behov og det at patienten derhjemme 
skal forholde sig til skemaet og forbe-
rede sig til samtale med personalet.

I denne artikel kan du læse, hvor
dan Region Hovedstadens kurser 
i at afholde behovsvurderings
samtalen for kræftpatienter forlø
ber. Og du vil blive inspireret til at 
reflektere over, hvordan medar
bejdere lokalt bedst kvalificeres 
til at afholde de obligatoriske 
behovsvurderingssamtaler, som 
Forløbsprogrammet for rehabi
litering og palliation i relation til 
kræft forudsætter.

Artiklen beskriver rammer, indhold 
mv. for undervisning i behovs
vurderingssamtaler, som siden 
efteråret 2015 har været udbudt 
i Region Hovedstaden til sund
hedsprofessionelle – tværfagligt 
og tværsektorielt.
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Idéen med skemaet ”Støtte til livet 
med kræft” er med andre ord at give pa-
tienten mulighed for at møde forberedt 
til samtalen. Patienten får derfor udle-
veret skemaet og bliver instrueret før 
samtalen. I de vante hjemlige rammer 
kan patienten sammen med pårørende 
reflektere over sin dagligdag og livet 
med sygdom. Skemaet indeholder også 
spørgsmål om vigtighedsområder, som 
hjemmet, nære pårørende, fysisk aktivi-
tet, venner, job, hobbyer, krop/udseen-
de og åndeligt/filosofiske livsområder. 
(8). Skemaet kan bruges uanset kræft-
sygdom og behandlingsform, og det er 
uden betydning, om patien ten er i palli-
erende behandlingsforløb eller er kræf-
toverlever med senfølger. Det har heller 
ingen betydning, om samtalen foregår i 
primær eller sekundær sundhedssektor. 

Nyt skema – ny praksis
Region Hovedstaden har afsat midler 
til at undervise personalet i at anvende 
skemaet og i at kunne afholde behovs-
vurderingssamtaler. Umiddelbart efter 
udgivelsen af den regionale implemen-
teringsplan i foråret 2015, udbød Cen-
ter for HR og Lise Bjerrum Thisted, 
(LBT), som er kræftrehabiliterings-
sygeplej er ske ved Rigshospitalet, un-
dervisning målrettet ansatte på regio-
nens hospitaler. 

Fra 2017 bliver kurserne udbudt til 
sundhedsprofessionelle på tværs af sek-
torer, for netop at skærpe forløbspro-
grammets tværsektorielle fokus.

Underviserne er Karna Vinther 
(KV), som er kommunal sygeplejerske 
og kræftkoordinator med en master i 
rehabili te ring og Lise Bjerrum Thisted 
(LBT) regional kræftrehabiliterings-
sygeplejerske og master i klinisk syge-
pleje. De har begge også medvirket til 
at designe, udvikle og afprøve skemaet.

Rammer og deltagere
Frem til juni 2018 har 677 sundheds-
professionelle tilmeldt sig gennem kur-
susportalen og gennemført kurset. Af 
dem var 73 kommunalt ansatte. Her-
udover er der kendskab til, at endnu 
flere, siden 2015 har fået undervisning 
i behovsvurdering og anvendelse af 

skemaet, men uden at være registreret 
i kursusportalen.

Kursisterne har primært været sund-
hedsfagligt personale, hvoraf sygeple-
jersker udgør langt de fleste, men også 
fysio- og ergoterapeuter og social- og 
sundhedsassistenter har været med. 
Derudover har kurset også tiltrukket 
ledere som afdelingssygeplejer sker, 
overlæger og oversygeplejersker.

Kursisterne tilmeldte sig via regio-
nens kursusportal og fik en uge inden 
kurset tilsendt hand-outs, regionens 
personaleinstruks vedr. behovsvurde-
ring, links til skema mv. Det var ikke 
et krav, at deltagerne skulle læse mate-
rialet inden undervisningen eller tage 
det med. Underviserne uddelte ”Støtte 
til livet med kræft”, som blev brugt i en 
kommunikationsøvelse. Efter kurset fik 
kursisterne tilsendt et elektronisk eva-
lueringsskema via kursusportalen. Heri 
er det muligt at ”anmelde” kurset og 
bidrage med kommentarer om bl.a. det 
faglige indhold og niveau.

Kurserne blev afholdt forskellige ste-
der i regionen, oftest på hospitaler, for 
at sikre de sundhedsprofessionelle så 
kort en transporttid som muligt. Tre en 
halv time varede kurserne, som typisk 
begyndte kl 12.30 og sluttede kl. 16.00. 
Der blev serveret frokost, kage, frugt og 
drikkevarer.

Pædagogiske overvejelser og 
erfaringer med de tværsektorielle 
kurser
Undervisningen begynder med en præ-
sentation af de mål, som kursisterne 
forventes at opnå ved at deltage. Målene 
bliver gentaget undervejs for at holde 
relevant fokus og prioritere temaer.

Første del af undervisningen skal 
gøre krav, rammer og begreber tydelige. 
Det er vores erfaring, at kursisterne har 
en egen forståelse af at fx rehabilitering 
er lig genoptræning og palliation er 
indsats til uhelbredelige syge. Derfor 
drøftes definitionerne af rehabilitering 
og palliation idet ofte ved patienter el-
ler pårørende heller ikke hvad disse be-
greber betyder. ICF-modellen, ”vigtig-
hedsområder”, hvad et forløbsprogram 
er, og formålet med behovsvurdering 

er andre centrale begreber som drøftes. 
For at lykkedes med en rehabiliterende 
og pallierende indsats, er det en forud-
sætning, at vi har en fælles tilgang og 
sprog i forhold til patienten og de på-
rørende.

Anden del af undervisningen inde-
holder en praktisk øvelse i behovsvur-
deringssamtale. Kursisterne ser en film 
om behovsvurderingssamtale, produ-
ceret til patienter og pårørende. Filmen 
varer tre minutter og den har sin egen 
QR-kode på selve skemaet – ”Støtte til 
livet med kræft”

Efter filmen øver kursisterne sig i at 
udfylde skemaet. Derefter afholder de 
en samtale to og to, hvor den ene er 
patient med de udfordringer, vedkom-
mende lige har udfyldt på skemaet, 
og det er ofte med udgangspunkt i en 
patient-type, de kender godt. Kursisten, 
som ”spiller” fagperson, får til opgave at 
identificere den fiktive patients behov, 
bl.a. at afgøre, om der er behov for en 
sundhedsprofessionel indsats. Erfarin-
ger fra undervisningen viser, at kursi-
sterne rigtig, rigtig gerne vil finde løs-
ninger på patientens udfordringer. De 
er så vant til at problemidentificere og 
at hjælpe og støtte patienten, at de næ-
sten ikke kan lade være!

Men det vigtige ved disse samtaler er 
imidlertid at finde ind til kernen i pa-
tientens udfordring. Hvordan påvirker 
det vedkommendes hverdag og hvilke 
løsninger har patienten allerede selv 
forsøgt? Det handler altså om at gå fra 
mere generel viden og støtte, til en mere 
individuel indsats, som kan virke i den 
enkelte patients hverdag. I denne øvelse 
bliver kursisterne opmærksomme på, 
hvor vigtigt det er at lytte til patienten. 
Og de oplever selv, at det at blive set og 
hørt og kunne dele sine tanker og be-
kymringer også er en rehabiliterende/
pallierende indsats.

Visse udfordringer viser sig at være 
vilkår eller dilemmaer, som man ikke 
bare kan løse. Og det bliver naturligvis 
drøftet i undervisningen. For hvad gør 
man så?

I undervisningen kommer vi også 
ind på brugerinddragelse. Og vi kigger 
på, hvordan behovsvurderingssamtalen 
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Fysiske og psykiske udfordringer
Ja    Nej
 Træthed/manglende energi/søvn
 Smerter
 Nedsat syn/hørelse
 Vejrtrækning
 Mad/drikke
 Kvalme/opkastninger
 Forstoppelse/diarre
 Infektion/feber
 Kropslugt
 Vandladning
 Hud/slimhinder/sår
 Nedsat bevægelighed og muskelkraft
 Hævelse af fx arme/ben/hals
 Svimmelhed/balance
 Føleforstyrrelser
 Seksualitet
 Mulighed for at få børn
 Udseende
 Hukommelse/koncentration
 Tanker om døden
 Frygt/angst
 Nervøsitet/bekymring
 Tristhed/sorg

Problemer/udfordringer i hverdagen, som du gerne vil tale om
Marker ved at sætte kryds i ja eller nej rubrikkerne, hvilke problemer eller udfordringer du/I oplever i hverdagen.

Til dig og dine pårørende

Støtte til livet med kræft

 maj 2014

1

Forberedelsesskema – en hjælp til dig – forud for samtale om rehabilitering og palliation
Din kræftsygdom og behandling kan medføre symptomer og forandringer i hverdagen, som du og dine pårørende kan opleve som 
belastende. Skemaet hjælper dig med at finde frem til de problemer, der fylder mest. Du kan bruge skemaet som forberedelse 
til samtale med personalet, så du får den rigtige hjælp og støtte. Du bestemmer selv, om du vil bruge skemaet og behøver ikke 
aflevere det til nogen. Det kan være en god idé, at du udfylder skemaet sammen med dine nærmeste, som eventuelt også kan 
deltage i samtalen.

Udfordringer med de daglige gøremål 
Ja    Nej
 Indkøb, madlavning, vask af tøj mm
 Børnepasning
 Bad og påklædning
 Boligforhold
 Forsikring/økonomi
 Transport
 Arbejde/skole
 Hjælpemidler
 At tage medicin

 Udfordringer i dit sociale liv
Ja    Nej
 Børn
 Arbejde
 Partner/samlever
 Netværk fx venner, bekendte, kollegaer
 Helbredsproblemer blandt dine nærmeste
 At leve godt/sundt
 At være sammen med andre
 At dyrke fritidsinteresser, fx hobby, sport eller lign.
 At følge min tro og deltagelse i trosmæssigt fællesskab
 At have nogen at dele bekymringer og tanker med

Jeg får støtte fra
Ja    Nej

 Min familie
 Omgangskreds, venner 
 Kommunal hjælp fx hjemmepleje, 
 sagsbehandler, jobcenter
 Egen læge
 Hospital
 Andre

Udfordringer med de daglige gøremål Jeg får støtte fra

Fysiske og psykiske udfordringer

 Udfordringer i dit sociale liv

Region Hovedstaden har udarbejdet en film om 

behovsvurdering, som du kan se ved at scanne 

QR-koden. 

Du kan også gå ind på youtube og søge på: 

“støtte til livet med kræft”.

Skemaet ’Støtte til livet med kræft’, jf. figur 1. er udviklet til at kunne indgå i den eksisterende praksis på tværs af sektorer, samt at 
guide patien ten til at iden tificere sine behov for støtte til livet med kræft og forberede sig på en fo kuse ret samtale med personalet. 
Skemaet er patientens og kan anvendes og udfyldes flere gange undervejs i et behandlings- og opfølgningsforløb og både i primær 
og sekundær sektor. Det er ikke meningen, at skemaet skal screene eller vurdere graden af funktionstab eller symptom omfang, 
men klargøre ønsker for indholdet af en samtale om udfor dringer i hverdagen og behov for hjælp og støtte. Skemaet anvendes ved 
den overordnede behovsvurdering (2). 
Film om skema og samtale søg YouTube: Støtte til livet med kræft (varighed 3 minutter)
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har visse ligheder med andre typer pa-
tient-samtaler, men alligevel er forskel-
lig. Især fordi patienten forbereder sig 
til samtalen.

Tredje del af undervisningen giver 
den sundhedsprofessionelle indsigt i, 
hvor man finder støttetilbud til en pa-
tient/borger, som har behov for en be-
stemt rehabiliterende eller pallierende 
indsats. Det kan f.eks. være et af de 
sundhedsfremmende og forebyggende 
tilbud som ligger på Sundhed.dk, der 
er en fælles portal for både patienter, 
pårørende og fagpersoner i både pri-
mær og sekundær sektor. Endelig bliver 
kursisterne undervist i, hvordan den 
sundhedsprofessionelle dokumenterer 
og kommunikerer tværsektorielt.

Kursets indhold bliver løbende revi-
deret af oplægsholderne (LBT og KV).

Kursets forskellige pædagogiske 
metoder
Kurset kobler forskellige pædagogi-
ske metoder som oplæg, film, øvelser, 
fælles refleksion via flipover og forud-
sætter høj deltagerinvolvering. Under-
viserne henviser løbende til kilder og 
relevant litteratur. Ved at inddrage for-
skellige pædagogiske metoder, tager vi 

hensyn til, at kursisterne har forskellige 
læringsstile.

Et væsentligt element i undervisnin-
gen er det tværsektorielle fokus som går 
igen i valg af kursister og undervisere 
samt i øvelserne. Der bliver lagt vægt 
på, at kursisterne bringer deres egne 
erfaringer i spil i relation til den teori 
om rehabilitering og palliation, som 
præsenteres. Det er et vigtigt mål med 
undervisningen, at kursisterne tager 
nye erfaringer med tilbage i deres egen 
kliniske praksis og får mod på at arbej-
de med behovsvurderingssamtalerne, 
til glæde for patienter og pårørende – 
og med bedre tværsektorielle forløb til 
følge. 

Erfaringer med kurser i behovs-
vurdering i Region Hovedstaden
Kurserne i behovsvurdering udbydes 
løbende og der er god tilslutning til 
dem. En forklaring på interessen for 
kurserne kan være jobskifte og rota-
tion, og at der kontinuerligt kommer 
nyuddannet personale på afdelingerne 
og i kommunerne. Kursisterne oplever 
endvidere, at det giver mening at af-
holde behovsvurderingssamtalerne og 
at de har behov for mere viden om det 

teoretiske grundlag for samtalerne. En 
kursist sagde på et kursus:

” Når man sidder med de her samtaler, 
så lærer man dem (patienterne) bare så 
godt at kende”

Og en anden siger:
”Patienterne får et kort over egen vir-

kelighed” (ved deltagelse i en behovsvur-
derings-samtale).

Kursernes mål er at kvalificere den 
enkelte kursist til at varetage behovs-
vurderingssamtalerne med patienterne 
og de pårørende. Noget tyder dog på, at 
det fremover vil være relevant at sætte 
øget fokus på, hvordan det i endnu 
højere grad lykkes at implementere 
behovsvurderingssamtalerne i den kli-
niske hverdag.

Det handler bl.a. om ledelsens forstå-
else for dens betydning, når det gælder 
om at medvirke til implementering, og 
skabe øget forståelse for det tværsekto-
rielle samarbejde med et større fokus på 
patientens samlede forløb.

At kurserne udbydes tværsektorielt, 
har vist sig at være værdifuldt, fordi der 
blandt de sundhedsprofessionelle op-
står en gensidig forståelse for arbejds-
opgaver og rammevilkår på hospitaler 
og i kommuner. Som opfølgning på 
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kurser af tre en halv times varighed kan 
der i nogle sammenhænge i sundheds-
væsenet være et behov for at tilpasse 
kurserne til mere lokale vilkår og behov. 
Eksempelvis kan det være fordelagtigt 
at tilpasse behovsvurderingskurset til 
et specifikt hospital eller afdeling og de 
kommuner de har et særligt tæt samar-
bejde med. Tilbagemeldinger fra kur-
sisterne viser, at der er et stigende be-
hov for at styrke de lokale relationer og 
netværk tværsektorielt, så man eksem-
pelvis kender til de forskellige lokale 
tilbud, som tilbydes patienter/borgere i 
kræftrehabiliteringsforløb. Desuden er 
der øget behov for at styrke det inter-
sektorielle samarbejde lokalt, så sund-
hedsprofessionelle på de forskellige 
hospitalsafdelinger og i kommunen, 
kender til viften af rehabiliterings- og 
palliationstilbud indenfor deres egen 
organisation. 

Fremtidens kurser i behovsvurdering
Der vil også fremover være behov for 
kurser af tre en halv times varighed, 
som introducerer og formilder viden 
om behovsvurdering i forbindelse med 
kræft.

Derudover vil Center for HR i Re-
gion Hovedstaden understøtte lokale 
og skræddersyede kompetenceudvik-
lingsforløb i behovsvurdering og faci-
litere lokale netværk og arbejdsgrup-
per for at fremme implementering af 
behovsvurdering. Disse lokale netværk 
og arbejdsgrupper, vil bidrage til at øge 
kendskabet til ”de andres” roller, an-
svarsområder samt lokale tilbud f.eks. i 
en kommune eller i foreninger. Dermed 
opstår der flere og bedre muligheder for 
at guide patienten og evt. de pårørende 
videre i et relevant rehabiliteringstilbud. 

Center for HR i Region Hovedsta-
den har igangsat en evaluering af Be-

hovsvurderingskurserne i samarbejde 
med Videnscenter for Rehabilitering og 
Palliation (REHPA). Det indsamlede 
kvalitative og kvantitative datamate-
riale skal resultere i et bud på, hvordan 
Center for HR i Region Hovedstaden 
fremover kan understøtte den fortsatte 
implementering af Behovsvurdering 
i forbindelse med kræft. Rapporten 
forventes at udkomme i slutningen af 
august 2018.

Hvis du har interesse i at vide mere 
om kurserne, er du meget velkommen 
til at kontakte denne artikels forfattere.
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TEMA 

En eks-sygeplejerskes refleksioner  
over senfølger

gang? Hvad kan man som patient selv 
gøre selv for at lette hverdagen?

Kan vi ikke bare henvise til Sund-
hedsstyrelsens rapport om senfølger, 
der kom sidste år, for det her felt er jeg 
på ingen måde opdateret på?

Jeg tænkte også videre over termino-
logien: Senfølger… sene følger? Hvor-
når er følger sene? Hvem sætter græn-
sen? Hvornår er det blivende, kroniske 
følger til sygdom og/eller behandling? 
Ændres generne over tid, eller må man 
”lære at leve med dem?”. Hvornår skal 
man som patient fortælle om generne, 
og ikke mindst hvornår skal man holde 
op med at gentage sig selv?

Fagfolk taler om senfølger og skel-
ner mellem bivirkninger og senfølger. 
Patienter og pårørende taler om ir-
riterende gener, som man må lære at 
acceptere. Omkostninger ved kræftbe-
handling. Og er det overhovedet noget, 
de taler så meget om som tiden går? 
Måske nedtones problemerne, når man 
sidder til opfølgning, hvor fokus er på 
tal og røntgenkontrol, og lægen siger, at 
alt ser fint ud på skærmen. Hvad bety-
der så lige dér den manglende evne til 
at læse sin avis, eller at den højre arm 
er pakket ind i en lang brun handske?

Mine næste overvejelser fulgte hur-
tigt efter: Jeg har jo i den grad mødt 
mennesker, som følte på egen krop, 
hvad trætheden gør i hverdagen. Når 
de ikke orker familiemiddagen, perso-
nalemødet eller samtalen med sagsbe-
handleren. Eller samværet med børne-
børnene. Når familien eller kollegaerne 
får den blide stemme på: ”nå, ja selvføl-
gelig er du træt, du kan sidde her”. Når 
man igen mindes om, at det ikke bare er 
en træthed, som kan siddes eller hviles 
væk eller skubbes til side i en travl hver-
dag. Og man igen bliver den, der skal 
tages hensyn til, selvom behandling er 
overstået for længe siden.

Hvordan er det, når paræstesierne 
gør de glatte gulve i svømmehallen end-
nu mere usikre? Eller når børnene fni-
sende taler om Skaldeper fra Ronja Rø-
verdatter – og folk velmenende spørger, 
om man ikke bruger parykken mere. 
Forstår vi, at følelsen med parykken på 
kan være en påmindelse om noget, in-
gen ønsker at opleve?

Eller hvad med den manglende lyst 
til sex med ægtefællen, fordi kroppen 
har ændret sig. Og ikke mindst den dår-
lige samvittighed, flere beskriver i de si-
tuationer. Mange har udtrykt en ændret 
identitet, som er svær at forlige sig med; 
de skuffede forventninger til sig selv og 
sin formåen, når man egentlig kan sige, 
man er sygdomsfri.

Det her kunne blive en lang oprems-
ning af problematikker, som vel egent-
lig er unødvendig, når blot vi husker at 
spørge: ”Hvordan er det egentlig for dig 
og for din familie, at du har det sådan så 
længe efter?”

Min pointe er, at der er mange gode 
råd, men for den enkelte er senfølger 
en konstant påmindelse om, at man har 
været syg og fået en skrap behandling.

På et tidspunkt gik det op for mig, at 
jeg er meget mere optaget af, hvilken 
betydning senfølger har for den syge og 
de pårørende. Meget mere end hvordan 
man kan afhjælpe de forskellige gener. 
Det er – vel? – et indlysende krav til os 
som kompetente fagprofessionelle, at vi 
har opdateret viden på plads.

Mit lille oplæg her skal derfor minde os 
om, at betydningsdimensionen er væ-
sentlig og kræver opmærksomhed!

Nogle af jer møder formodentlig ude-
lukkende patienter, mens andre også 
har den glæde og berigelse det er at 
møde de pårørende. Jeg har i min slut-
stilling i Center for Kræft og Sundhed 

Karin Birtø

Pensioneret sygeplejerske

En mail popper op: ”Har du lyst at 
skrive lidt til vores næste nummer af 
Fokus på Kræft og Sygepleje? Temaet 
er Senfølger, og du har jo arbejdet med 
rehabilitering i en del år”.

Og mit svar var prompte: ”Efter tre 
år med fokus på pårørende i Center for 
Kræft og Sundhed, København er jeg 
på ingen måde opdateret på senfølger. 
Det er der andre, som ved rigtig meget 
mere om”.

Men min nysgerrighed var vagt …
For hvorfor spørger de lige mig, en 

meget nybagt pensioneret sygeplejer-
ske, der har arbejdet med kræftrehabi-
litering i temmelig mange år og har haft 
stort fokus på forebyggelse og sund-
hedsfremme?

Min umiddelbare afvisning var styret 
af det videns – og evidenssamfund, vi 
er en del af, og som jeg undertiden har 
været ufattelig træt af. For jeg tænkte 
straks på, hvad man som fagperson kan 
gøre ved den nedsatte lyst til samvær 
med kæresten, ved de svære måltider 
styret af spise- og vægtproblemer, ved 
hukommelsesbesværet, det dårlige hu-
mør osv. osv. Hvad findes der af viden 
på områderne? Hvilken forskning er i 
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(CKSK) de sidste tre år næsten kun 
mødt pårørende.

Kærester, ægtefæller, sønner og døt-
re og rigtig gode venner og veninder. 
Rigtig mange af dem havde det svært 
med senfølgerne. For er der noget de 
pårørende mærker, så er det følgerne 
til kræftsygdom og behandling – uden 
nødvendigvis at kende til eller bruge 
ordet senfølger. Ikke nødvendigvis 
mærket på egen krop, men ved den 
trættende og udmattende indvirkning, 
senfølger eller bivirkninger kan have på 
en hverdag tæt på kræftsygdom.

Og så mærkes det jo på egen krop 
alligevel, når det kniber med søvnen, 
når man stresses ved måltiderne eller 
når man på 8. år mangler at mærke sin 
kone i en seksuel relation. Mange pårø-
rende udtrykker også angsten for reci-
div som et tilbagevendende aspekt, der 
ikke altid bliver nemmere at håndtere. 
Er usikkerhed og angst for fremtiden en 
senfølge?

De pårørende står ofte uforstående 
overfor følgernes omfang, udmattede 
af at have været med i et langt behand-
lingsforløb, som nu endelig er slut. De-
res egne behov og trængsler vokser lige 
så stille frem, men hvornår og til hvem 
kan man sige: ”Jeg orker ikke høre mere 
om manglende appetit og ingen smag 
– så spis dog bare den mad og lev med 
det!” Eller: ”Jeg er så træt at finde på… 
kunne du ikke snart tage lidt over med 
maden?”. Det kan man sige i en grup-
pe af andre pårørende, som kan nikke 
genkendende og som orker at høre om 
savnet af en hverdag uden for meget 
sygdomssnak.

Patienterne er ofte lige så trætte som 
pårørende af den manglende hverdag. 
Det er ikke fatique, jeg taler om, men 
det er den selvsamme udmattelse, som 
pårørende kan udtrykke, hvis man 
spørger dem. Det er træthed af træthe-
den, der ikke foretager sig og som kræ-
ver hensyntagen og er en reminder om 
noget, der ikke var rart at opleve.

Samtidig udtrykker mange glæde 
over, at livet trods alt kan leves. Man 
kan, både som patient og pårørende, få 
helt dårlig samvittighed over at synes, at 
det sgu er lidt træls med alle de følger.

Bare det at sige dét højt, kan opleves 
befriende. Og høre at andre har det på 
samme måde. I arbejdet med pårøren-
de har jeg oplevet folk sige ting, som de 
ikke kunne sige, når patienten sad ved 
siden af. ”Jeg er træt af de hensyn, vi 
stadig skal tage”, eller ”Jeg er træt af, at 
vi ikke kan gå i byen med vennerne, for-
di min kæreste ikke kan være sammen 
med mange mennesker på èn gang”.

Hvad mon der sker i relationen, hvis 
patienten ikke ønsker at ”afgive” sine 
senfølger pga. den manglende omsorg 
og opmærksomhed, dét vil medføre? 
Hvis man har oplevet en dybfølt be-
kymring for sit liv og helbred fra familie 
og venner, som kan være ganske velgø-
rende i en svær periode, der med sen-
følgernes indtog ikke forsvinder.

Rehabilitering handler om hverda-
gen. Den hverdag, Dan Turèll lovpris-
te, men som mange, måske de fleste 
kræftpatienter og pårørende har mistet 
i større eller mindre omfang og skal for-
søge at omdefinere.

Alle landets kommuner har rehabi-
literingstilbud til kræftramte, ofte kun 
til patienten, i forskellige udgaver. De 
københavnske borgere med kræftsyg-
dom har mange muligheder, da der i 
CKSK er flere fagekspertiser til rådig-
hed i rehabiliteringsforløbet, herunder 
Kræftrådgivningen under Kræftens Be-
kæmpelse. De pårørende er tænkt ind 
i en systematisk tilgang, der sikrer, at 
de gøres bekendt med muligheder for 
hjælp og støtte.

Derudover er der Kræftlinjen, som 
hjælper mange til at få talt om den svæ-
re hverdag også 5 år efter. Mon vi syge-
plejersker altid husker at henvise til den 
oplagte mulighed?

I ved selv, hvad der findes af rehabili-
teringsmuligheder i de enkelte kommu-
ner landet over, og I kender jeres reha-
biliteringstilbud i afdelingerne. Men det 
fritager jer ikke for et individuelt ansvar 
for at stille spørgsmålet til patienter og 
pårørende: ”Hvad betyder det for dig 
og for jer at have det sådan, som du har 
det, nu hvor behandling er overstået?”.

Hvad kræver det af os? Jeg mener, det 
kræver evnen til at se det enkelte men-
neske og til at spørge lidt mere, når vi 

fornemmer at ikke alt bliver sagt. Jeg 
mener også, at det kræver, at vi kan 
mere end at levere mulige løsninger. At 
vi viser interesse og tør lytte til og kan 
rumme magtesløsheden.

Jeg er overbevist om, at både pa-
tienter og pårørende kan have glæde 
af at tale med ligestillede, ligesom jeg 
er overbevist om, at det også kan give 
god mening, at de sammen taler med 
andre om dét, som er svært at holde 
ud i efterforløbet. Viden er ikke nok, 
det er også følelserne og tankerne, der 
skal i spil, og det er ofte vores opgave at 
skabe de rammer. I kan få inspiration til 
patient – og pårørendeundervisning på 
www.kraeftcenter-kbh.dk. Min erfaring 
er, at sådanne kurser kan give plads til 
at tale om betydningen af senfølger på 
en meget givende måde, men det bety-
der, at vi tør læne os lidt tilbage og ”lade 
bordet tale”.

Man kan som fagprofessionel få lyst 
til i sin egen magtesløshed at tænke, 
”Nå ja, det er så omkostningerne ved en 
meget intensiv behandling. Mon ikke 
det så går!”

Og det er vel egentlig det værste, der 
kan ske for os, at vi mister øjne og ører 
for empatien, for etikken i vores ger-
ning og bliver pokkers instrumentale. 
Både for patienter og pårørende, men 
så sandelig også for os selv som kompe-
tente sygeplejersker.

Jeg har aftalt med redaktionsgruppen, at 
jeg afslutter med at fortælle, at mine re-
fleksioner og erfaringer, som jeg her gerne 
har villet dele med jer, også stammer fra 
mit eget sygdomsforløb og fra nære fami-
liemedlemmers. De adskiller sig på ingen 
måde fra mine mange år som onkologisk 
sygeplejerske med tæt samarbejde med 
både patienter og pårørende.
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LANDSKURSUS 2018

FREDAG DEN 2. NOVEMBER

9.00-10.00 Registrering, firmaudstilling og kaffe/rundstykker.

10.00-11.15 Generalforsamling

11.15-11.30 Velkomst til Landskurset v/ Formand Hanne Nafei

11.30-12.00 Kort oplæg fra alle SIG grupperne og udstillerne

12.00-12.45 Louise Fredbo Nielsen, Fremtidsforsker
  ”Hvilke egenskaber kræves af sygeplejersker der arbejder med mennesker med kræft, i forhold til at kunne 

varetage fremtidens sygeplejefaglige opgaver”

12.45-14.15 Frokost, indregistrering af værelser, udstillerne. Poster præsentation

14.15-15.45  Finn Olesen, lektor, associate professor, Ph.D. Schoole af Communication and Culture – Information 
Studies, Aarhus Universitet

  ”Teknologiens tilpasning I fremtidens kræftsygepleje – muligheder og risici ved fremtidens teknologiske 
udbud”

  Grete Christensen, Formand for DSR
  ”Hvilken vej tænker DSR vi skal gå i fremtiden, kan teknologi og omsorg gå hånd i hånd”

  Debat med oplægsholderne og deltagerne i salen – Moderator Else Carlsted

15.45-16.15 Pause med kaffe og besøg hos udstillerne

16.15-17.00 Annette Hygum, Specialeansvarlig overlæge hos Palliativt Team, Vejle
  ”Den palliative faglighed skal tænkes som et parallelspor til behandlings- og rehabiliteringssporet i fremti-

dens palliative tiltag og på tværs af sektorer”

17.00-17.45  Lene Paaske, Sundhedskonsulent i Greve Kommune, Tovholder for tværkommunalt samarbejde om 
kræftrehabilitering

 ”Hvordan bygges bro mellem hospitalerne og kommunerne til gavn for kræftpatienterne”

17.45-19.00 Pause

PROGRAM FOR FAGLIGT SELSKAB 
FOR KRÆFTSYGEPLEJERSKERS 

LANDSKURSUS 2018
2.-3. november på Hotel Nyborg Strand

Vi og Nyborg Strand sætter rammerne for et par dage med kræftsygeplejen i fokus

”Er kræftsygeplejerskerne klar til udfordringerne i fremtiden? – Er du?”

Oplægsholderne guider os igennem den nyeste viden indenfor kræftsygepleje, teknologi og samspil mellem sektorer.

Formålet med dette års landskursus er at sætte fokus på kræftpatienternes behov for sygepleje i fremtiden. Hvilke 
opgaver skal løses, hvem skal løse dem, og hvordan gør vi dette bedst muligt for og med patienterne?

Mød op til årets Landskursus, hvor vi sammen kan blive klogere, debattere og dagsordensætte kræftsygeplejen. Der 
er fokus på gensidig inspiration og netværk med fokus på at styrke fagligheden til gavn og glæde for patienterne.
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19.00-19.45 Michael Brausch, Præst ved Frederiksberg Kirke
 ”Arbejdsglæde”.
  ”Vi ved godt der kommer mange forandringer i et liv – privatliv og arbejdsliv, og derfor stilles der store krav 

til hver enkelt af os. Nogle gange er forandringen, at lynet slår ned – på den dejlige måde – og andre gange 
rystes vores liv af større eller mindre jordskælv. Det er blevet vores eget ansvar, at finde en mening med til-
værelsen – at få hold på fundamentet. Kan vi det? Og hvad med kærligheden og livsglæden, forsvinder den i 
planlægning og daglige rutiner?”

 Velkomstdrik og snacks

19.45 - Middag, kåring af medlemmer med 25 års medlemskab, indslag fra deltagerne

LØRDAG DEN 3. NOVEMBER

8.30-8.50 Morgensang

8.50-9.00 Præsentation af ny bestyrelse

9.00-9.45 Christine Enevoldsen Flink, Evalueringskonsulent, Cand.scint.san.publ.
 ”Inddragelse på lige fod – oplevelser med og ønsker til inddragelse af social sårbare kræftpatienter”

9.45-10.30  Tom Jerviarz, pårørende til kræftpatient, Frivillig i Patient- Pårørende Rådet for kræftområdet på Syge-
hus Lillebælt, Vejle Sygehus

 ”Kræftpatienter og pårørende – vi er klar!”

10.30-11.15 Pause med kaffe, besøg hos udstillerne og afslutning af posterafstemning

11.15-12.00 Stine Thestrup Hansen, Ph.D. studerende, sygeplejerske, cand. cur.
 Hæmatologisk afdeling på Sjællands universitetshospital, Roskilde
 ”Hvad kan PRO anvendes til i forhold til opfølgning af patienter med kræft til gavn for patienterne”

12.00-13.15 Frokost, besøg hos udstillerne

13.15-13.30 Uddeling af posterprisen

13.30-14.15  Hans Henrik Knudsen, Technical Service Specialist, patient med myelomatose 
 ”Hvordan er det at leve med en kronisk og livstruende kræftdiagnose”

14.15-14.30 Pause med kaffe

14.30-15.15  Jacob Birkler, Filosof med speciale i etik
 ”Fremtidens kræftsygepleje – set i et etisk perspektiv”

15.15-15.30 Afslutning og på gensyn
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Formand og sponsoransvarlig
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I det sidste år har vi desværre måtte 
sige farvel til to medlemmer af besty-
relsen. Redaktør Mette Stie er nu i den 
spæde opstart af et PhD studie og In-
ternational ansvarlig Marianne Cum-
berland har forladt sit job i SKA og er 
startet i job i medicinalindustrien. Jeg 
vil gerne benytte lejligheden til at sige 
stor tak til dem begge for deres indsats 
i FSK. Ditte Therkildsen har været en 
stor hjælp som midlertidig redaktør for 
bladet, hun har i fællesskab med resten 
af redaktørgruppen holdt skansen med 
Fokus på Kræft og Sygepleje.

Suppleant Helle Mathiasson og Mette 
Carlsen er derfor nu fuldgyldige med-
lemmer af bestyrelsen.

Vi oplever fortsat, at det er svært at 
rekruttere medlemmer til bestyrelsen. 
Vi tolker, at det blandt andet kan skyl-
des, at det kan være svært at få fri til 
møder o.lign. Vi har derfor i år vovet at 
skrive ud til oversygeplejersker inden 
for kræftområdet, for om vi ad den vej 
kan skabe interesse for bestyrelsesarbej-
det.

De faglige selskaber har afholdt flere 
møder med DSR med fokus på ændret 
organisatorisk struktur og samarbejde. 
Vi var helt klart interesseret i den æn-
drede struktur, som ville betyde, at 
medlemmer for 10 kr. pr. måned (120 
kr. / år i stedet for 399 kr.) kunne blive 
medlem af op til tre faglige selskaber. 
Desværre blev forslaget ikke vedtaget 
ved selskabernes møde i marts måned 
på Hotel Kolding Fjord. Forslaget kræ-
vede nemlig 100 % opbakning. Der er 
dog indkaldt til opsamlingsmøde den 4. 
september.

Bell Møller, Center for Kræft og 
Sundhed i København og jeg sidder 
fortsat i et gruppesamarbejde Kost og 
Cancer med Kost og Ernæringsfor-
bundet, Kliniske diætister og Fresenius 
Kabi vedrørende ernæring til kræftpa-
tienter. Undersøgelsen om sygeplejer-
skers og diætisters viden og holdning til 
ernæring til kræftpatienter er nu gen-
nemført og der vil snarest blive lagt en 
rapport på hjemmesiden vedr. resulta-
terne af undersøgelsen.

Undersøgelsesresultaterne gav os 
mulighed for i april at få foretræde for 
Sundhedsudvalget på Christiansborg 
for at bede om politisk bevågenhed 
for kræftpatienternes behov for større 
ernæringsindsats. Undersøgelsen har 
også haft mediebevågenhed senest i 
Kost og Ernæringsforbundets blad nr. 6 
og Sygeplejersken nr. 10, som kommer 
til september.

I juni deltog Helle Mathiasson i en 
debat arrangeret af Kost og Cancer 
i Sundhedsteltet på Folkemødet på 
Bornholm. Vi har i mange år ønsket 
at deltage på Folkemødet og nu fik vi 
chancen.

Samarbejdet med industrien er som 
altid positiv. De er fortsat interesserede 
i at annoncere i vores blad. Der vil også i 
år bliver udstillere på landskurset. Vi fik 
rigtig gode tilbagemeldinger på, at de 
fik mulighed for kort at præsenter deres 
stand på første dag for landskurset.

Venlig hilsen 
Hanne Nafei
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Jeg har i år været Næstformand og an-
svarlig for EONS (Europæisk), NSG 
(nordisk) og det internationale sam-
arbejde. Året har været fyldt af mange 
spændende oplevelser og tiltag i kræft-
sygeplejerskers interesse.

EONS, Advisory council meeting 2017, 
blev i år afholdt i Ede, i Holland.

I år deltog vi desværre ikke fra FSK.
Advisory councilmøderne er en 

glimrende mulighed for nationale sel-
skaber til at mødes, diskutere behov og 
forventninger og udveksle ideer. Det er 
vi i FSK, rigtig glade for at være en del af 
og kontakt mig endelig, hvis du vil høre 
lidt mere arbejdet.

Igen i år fejrede vi European Cancer 
Nursing Day (ECND). Arrangeret af 
EONS.

Det var d.18.maj og det var den sam-
me dag som vi afholdte vores Temadag 
– og på ingen måde tilfældigt.

Det er en årlig tilbagevendende begi-
venhed, som FSK selvfølgelig er en del 
af. Alle medlemslandes sygeplejersker 
markerede sig igen i år med større eller 
mindre happenings, som kunne ses på 
de sociale medier.

Dagen har sit eget logo og er genken-
deligt. I FSK vil vi rigtig gerne gøre me-
get ud af dagen, men vi kan ikke gøre 
det alene. Vi skal have jer som medlem-
mer med, så vi kan markere og gøre op-
mærksom på os selv.

Igen i år, vil jeg slå et slag for at du 
som Kræftsygeplejersker bør være en 
del af EONS. Hovedbudskabet er, er 
man medlem af EONS, er man en del 
af et Europæisk Kræftsygeplejerske 
fællesskab og det er der mange fordele 
ved. For vores Faglige Selskab og der-
ved vores medlemmer, giver det rigtig 
god mening og mange fordele, Se www.
cancernurse.eu

Tilmeld dig nyhedsbrev på hjemme-
siden. Det koster ikke noget!

MASCC’s årlige konference blev af-
holdt i Wien. Undertegnede deltog som 
repræsentant fra FSK og dagene var 
fyldt med spændende og interessante 
præsentationer – og ikke mindst dansk 
deltagelse.

Læs mere om konferencen i bladet.

NSG, samarbejdet imellem de Nor-
diske Kræftsygeplejersker fortsætter 
ufortrødent. I år har det mest været 
på mail. Men når det så er sagt, vil jeg 

kort komme med et godt eksempel på, 
at samarbejdet virker. I juni måned fik 
jeg på min arbejdsplads besøg af 5 nor-
ske Kræftsygeplejersker, som skulle på 
et mindre studieophold i Danmark, i 
forbindelse med færdiggørelse af deres 
efteruddannelse til Kræftsygeplejersker.

Dette blev hurtigt iværksat over mail 
mellem den norske repræsentant fra 
FKS (Foreningen Kreft Sykepleiere) og 
mig. De 5 Kræftsygeplejersker fik både 
besøgt et Hospice, en forløbskoordi-
nator og Kræftens Bekæmpelse og var 
yderst tilfredse med at få et indblik i 
den danske kræftsygeplejeverden. Dej-
ligt at kunne arbejde på tværs af lande-
grænser.

Netværk er stadig et af mine nøgleord. 
Netværk giver muligheder, indflydelse 
og kompetencer – hvilke jeg ser som 
en styrke i arbejdet i et fagligt selskab. 
Jeg vil gerne arbejde for indflydelse, for 
at gøre en forskel og for at skabe nogle 
rammer og muligheder for kræftsyge-
plejerskerne i Danmark.

Med venlig hilsen
Marianne Cumberland

Næstformand + NSG, EONS og 
 International Ansvarlig.

mariannefsk@gmail.com

Næstformand, EONS, NSG og 
International ansvarlig
Marianne Cumberland
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Kursussekretæren
Birgit Longmose Jakobsen
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Landskursus 2017 havde afsæt i 
”Kræft på tværs – af familie, af kultur, 
af sektorer, af socialklasser, af liv.. ”

Formålet med landskursuset var at 
sætte fokus på kræftens betydning på 
tværs. På tværs af familier, kulturer, sek-
torer, socialklasser og ikke mindst liv i 
forhold til patienter ramt af kræft og 
deres pårørende. Vi ville med tværfag-
lige og tværsektorielle oplægsholdere 
give deltagerne et bredere perspektiv 
på kræftsygeplejen ved at se på tværs 
af sektorer og på tværs af faglighed til 
gavn for den enkelte patient. Der ud 
over ville vi sætte fokus på kompeten-
ceudvikling indenfor den brede kræft-
sygepleje med udgangspunkt i hensig-
terne i Kræftplan IV.

Helhedsvurderingen af sidste års 
Landskursus var gode. Der var en op-
levelse af et godt fagligt indhold, stor 
relevans af det overordnede emne og 
generelt tilfredshed med de valgte op-
lægsholdere. Den korte præsentation af 
SIG grupperne og udstillerne oplevedes 
som et meget positivt nyt tiltag. Da det 
er blevet taget så godt imod, bliver det 
en tilbagevendende begivenhed. Der 
var dog noget der kunne forbedres, 
og det har vi forsøgt at tænke med i 
Landskursus 2018 – blandt andet blev 

vi opmærksomme på at frokostpausen 
lørdag var uforholdsvis for lang. Det 
kunne være medvirkende årsag til, at 
der var nogle, der valgte at tage hjem. 
Vi har i år tilrettelagt programmet lidt 
anderledes og forkortet pausen – håber 
I finder det mere passende.

Vi havde valgt at skifte smukke Kol-
dingfjord Hotel ud med Radisson Blu 
H. C. Andersen Hotel i hjertet af Oden-
se. Som ved sidste skift var der mange, 
der syntes det var rigtig fint, og andre 
der var mindre tilfredse. De mest kri-
tiske røster omkring H. C. Andersens 
Hotel handlede om maden ved fest-
middagen og betalingsparkering, begge 
dele er videresendt til hotellet. Ikke kun 
med baggrund i disse klager, men også 
fordi vi i bestyrelsen synes, det er vigtigt 
at forsøge at finde et ideelt sted, hvor 
manges ønsker bliver opfyldt, har vi i år 
valgt at afholde landskursus på Nyborg 
Strand Hotel med udsigt til vand, stand 
og Storebæltsbroen. Vi håber det bliver 
taget godt imod og lever op til alles øn-
sker.

I forbindelse med evalueringerne af 
landskurset 2017, var der rigtig mange 
tilbagemeldinger på mulige temaer og 
oplægsholdere til næste år Landskur-
sus. Et af de emner, der gik igen fra rig-
tig mange var – Senfølger. Det betød at 

vores temadag i år omhandlede netop 
dette meget aktuelle emne.

Vi afholdt temadag den 18.5. 2018 på 
den Internationale Cancerdag. På trods 
af det var fredag før pinse, var der 126 
medlemmer tilmeldte til denne dag. 
Det var en meget spændende dag, med 
3 gode og engagerede oplægsholdere, 
med stor kendskab og viden om sen-
følger. Dagen blev evalueret på vanlig 
vis, tilbagemeldingerne understøtter 
oplevelsen af stor relevans, spændende 
og udbytterig dag. Vi havde måske i 
bestyrelsen været lidt vel ambitiøse i 
forhold til, hvor meget viden vi ønskede 
der skulle formidles. Det betød at vores 
program var presset på tid og gav for 
lidt tid til vidensdeling. Det bliver na-
turligvis taget med til planlægningen af 
næste års temadag.

De endelige data omkring næste års 
temadag er endnu ikke helt på plads, 
men hold øje med facebook og hjem-
mesiden.

Vi glæder os til endnu et Landskur-
sus den 2. + 3. november på Nyborg 
Strand Hotel.

Genopstillings opslag
Jeg er ikke på valg i år og bliver sid-
dende.
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Endnu et år som kasserer i bestyrelsen 
for det Faglige Selskab for Kræftsyge-
plejersker er ved at være gået. Det er en 
fornøjelse at få lov at følge årets gang på 
denne post, der er mange opgaver der 
bliver lettere at løse og gennemskue.

Dette betyder ikke at det bliver rutine 
– der er til stadighed mails fra jer med-
lemmer jeg har svært ved at svare på, 
og må hente råd og vejledning hos DSR 
der altid står klar til at hjælpe.

I juni måned var Mette og jeg i Kø-
benhavn hos DSR i forbindelse med af-
slutning af årsregnskabet. Her lægger vi 
også budgettet for året efter.

Det er med en god fornemmelse i 
maven, vi lægger dette budget. Vi har 

en god økonomi i vores faglige selskab 
og vi er glade for at kunne budgettere 
med penge til opstart af flere SIGG 
grupper, afholdelse af temadag til priser 
hvor alle kan være med, og ikke mindst 
afholdelse af et landskursus hvor vi har 
mulighed for at booke mange af de op-
lægsholdere vi synes er relevante for 
årets tema.

Vi har meget fokus på at pengene 
kommer vores medlemmer til gode, og 
jeg vil da gerne opfordre jer til at kom-
me med forslag eller ideer, hvis i bræn-
der inde med et ønske eller har en ide 
til hvordan vi kan nå endnu bredere ud.

I år har det været Mette og jeg der 
har stået for kontakten til jer der søger 

uddannelses støtte, tak for jeres tålmo-
dighed og forståelse i forbindelse med 
dette J

Jeg glæder mig til endnu et år på 
posten. Arbejdet i bestyrelsen er spæn-
dende, socialt og fagligt meget givende. 
Det at have en finger på pulsen inden 
for kræft sygeplejen er meget motive-
rende. Jeg kan kun anbefale jer at stille 
op til en bestyrelsespost – er der spørgs-
mål er du meget velkommen til at kon-
takte mig.

Jeg er ikke på valg i år.
De bedste hilsner 

Charlotte

Kasserer
Charlotte Bang Pedersen

Kasserer
Mette Carlsen
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Jeg blev valgt, som suppleant til besty-
relsen i efteråret 2017, og har været med 
på sidelinjen i lidt forskelligt af bestyrel-
sesarbejdet i året som er gået.

Jeg har bl.a. snuset til kasserer arbej-
det og på bedste vis forsøgt at deltage i 
at sætte et program og tema op for det 
kommen LK 2018 i Nyborg, hvoraf en 
stor del af arbejdet går ud på at finde, 

kontakte og få aftaler i stand med op-
lægsholdere mm og stadig holde den 
røde tråd i temaet som er valgt.

Jeg har erfaret, at det er et rimeligt 
stort stykke arbejde bestyrelsesmed-
lemmerne påtager sig. Det har været 
dejligt at opleve deres entusiasme og 
samarbejde og ikke mindst den gode 
følelse, når noget lykkedes, som fx den 

tema dag der blev afholdt i Fredericia i 
maj.

Det har været en fornøjelse at arbejde 
sammen med så dedikerede mennesker 
og jeg fortsætter gerne mit arbejde i be-
styrelsen for FSK.

Mette Carlsen
Sygeplejerske og klinisk vejleder  

på X1, OUH
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Medlemssekretær
Carsten Rye Gregersen
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Som medlemssekretær er jeg i løbende 
kontakt med vores medlemmer. Først 
og fremmest med en velkomstmail og 
et brev med en lille velkomstgave. Der-
udover er jeg behjælpelig med at svare 
på alle mulige slags spørgsmål.

Tidsskriftet udkommer 3 gange år-
ligt. Som medlemssekretær har jeg også 
ansvaret for, at der sendes opdateret 

medlemsliste, abonnementsliste og liste 
over annoncører og eventuelle andre 
modtagere til trykkeriet.

I det forgangne år har der været en 
del problemer med leveringen til abon-
nenterne, og i særdeleshed at holde 
listen over abonnenter opdateret, da 
det blev arrangeret gennem tredje part, 
uden vores indflydelse. Bestyrelsen har 

derfor besluttet at ophøre med abonne-
mentsordningen fra i år. Vi fortsætter 
dog med at sende tidsskriftet til syge-
plejeskolernes biblioteker.

Jeg er ikke på valg i år, men ser frem 
til endnu et år med spændende arbejde 
i bestyrelsen.

Carsten Rye Gregersen

Jeg har igennem det sidste år været en 
del af bestyrelsen.

Jeg har dog ikke fungeret som SIG-
gruppe ansvarlig og uddannelsestøtte-

ansvarlig som mine poster er. På grund 
af uddannelse og nye opgaver på min 
arbejdsplads har jeg været nødsaget til 
at lade andre tage over.

Jeg stiller derfor heller ikke op til valg 
til den kommende generalforsamling.

Ansvarlig for FSK interessegrupper /
Uddannelsesstøtte ansvarlig
Anne Bejlegaard
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Temadag 2018
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Ansvarlig for sociale medier og 
hjemmesiden www.dsr.dk/fs/fs13
Helle Mathiasson
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Jeg blev valgt som 1. suppleant til FSK’s bestyrelse 3. novem-
ber 2017. Fra februar indtrådte jeg som fuldt bestyrelsesmed-
lem da Mette Stie udtrådte af bestyrelsen.

Jeg har fået tildelt rollen som web og medie ansvarlig i FSK. 
Så jeg har forsøgt at få opdateret hjemmesiden og fodre jer på 
facebook på vores side: https://www.facebook.com/FSKFag-
ligtSelskabforKraeftsygeplejersker/

Jeg har deltaget på Webkursus hos DSR C februar 2018, for 
at lære at opsætte hjemmesiden hos DSR.

18. maj 2018 som er International Cancer Nursing Day og 
Changeday, var jeg værtinde sammen med 4 fra bestyrelsen 
for 120 fagligt aktive sygeplejersker samlet til temadag i Fre-
dericia. En rigtig god og lærerig dag om senfølger for kræft-
patienter.

15. juni 2018 deltog jeg som repræsentant for FSK i en er-
næringsdyst på folkemødet.

Derudover har året budt på 5 bestyrelsesmøder af 1 til 2 
dages varrighed.

Jeg er ikke på valg i år.

Temadag 2018
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NYT TIL KLINIKKEN

PÅ UDVEKSLING I EUROPA
 
Jeg var i maj måned 4 uger i Wien for at lære noget om det østrigske sundhedssystem.  
Jeg var afsted med den europæiske organisation HOPE.

In my opinion

Ikke Wien uden musik - friluftskoncert i Schönbrunn med 100.000 tilskuer

HOPE, Den Europæiske Hospitals- og 
Sundheds Union. Organisationen blev 
dannet i 1966 og er en non-profit orga-
nisation. Den repræsenterer nationale 
private og offentlige hospitaler og sund-
hedsorganisationer. Der er 37 organi-
sationer fra 28 medlemslande fra EU, 
Schweiz og Serbien

Organisationens mission er at bedre 
borgeres sundhed med fokus på til-
strækkeligt tilbud, effektivitet og med-
menneskelighed.

HOPE Exchange Program sender 
hvert år sundhedspersonale ud i Euro-

pa for at lære af hinanden. Se mere om 
HOPE på www.hope.be.

Tema for 2018 var: ”Improving the 
quality of healthcare using the experi-
ences and competencies of patients: – 
Are we ready?”

Jeg blev tilknyttet et lille privatho-
spital i midten af Wien, som behandler 
patienter med kirurgiske og medicinske 

gastro- intestinale lidelser. De havde et 
lille onkologisk ambulatorium og et 
sengeafsnit under opbygning. Hospi-
talet er som sagt privat, men et non-
profit hospital og samtidig et ud af flere 
hospitaler og plejehjem med et katolsk 
værdisæt.

Vi fik undervisning i Sundhedsmi-
nisteriet, på offentlige og private syge-
huse, samt fik mulighed for at besøge 
plejehjem og se et helt nyt offentligt 
sygehus.

Vi var ni i Østrig fra forskellige ste-
der i Europa. Vi havde to ingeniører fra 
henholdsvis Irland og Finland på hol-
det, hvilket gjorde, at vi også fik set al 
teknikken på de steder, vi besøgte.

Det østrigske sundhedssystem er et 
af de dyreste i Europa. Forholdet mel-
lem antal læger og sygeplejersker er 
1:1,8 hvilket er en del lavere end i det 
danske sundhedssystem. Finansierin-
gen af sundhedssystemet er ret kom-
pliceret, der er mange interessenter og 
dermed mange, som skal tages i ed ved 
forandringer i systemet. Udgifterne de-
les mellem stat, regioner og ca. 30 for-
sikringsselskaber. Adgang til pleje og 
behandling er gratis for alle (næsten) og 

Hanne Nafei
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patienterne kan frit vælge læge – prak-
tiserende- som hospitalslæge uanset 
alvorlighed af lidelsen, hvilket presser 
hospitalerne meget.

De første bachelorer i sygepleje er lige 
blevet færdige og det første hold sund-
heds- og socialassistent elever startede 
sidste år. Der udbydes flere masterud-
dannelser i sygepleje på universiteterne.

Systemets økonomiske og organisa-
toriske opbygning har stor betydning 
for, hvorledes systemet kan udvikle 
sig. Meget forskning og evidensbaseret 
udvikling foregår lokalt og deles ikke 
absolut med andre. Sygehusene har 
mulighed for eks.vis at sælge kliniske 
retningslinjer til andre sygehuse.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at lave 
kvalitets akkrediteringer, men det er 

ikke et krav og resultaterne er ikke of-
fentligt tilgængelig for brugere af sund-
hedssystemet.

Borgerne fik sidste år adgang til 
data fra egen journal – dog kun me-
dicinoversigt, røntgenbeskrivelser og 
epikriser. Private hospitaler og privat 
praktiserende speciallæger er ikke alle 
med i ordningen.

Jeg har oplevet et sundhedsvæsen 
med meget arbejdsomme, veluddan-
nede og dedikerede fagfolk på både re-
geringsplan og på de forskellige insti-
tutioner. De arbejder hårdt for at styre 
kvaliteten af pleje og behandling. Jeg 
ser dog, at kvalitetsudvikling sinkes af 
manglende deling og gennemsigtig-
hed. Der er stadig en lang vej at gå in-
den patientinddragelse i eget behand-

Wiener holdet i Stockholm til festafslutning

Entusiastisk team er ved at lave oplæg til Stockholm

lingsforløb bliver en realitet – ikke 
mindst på grund af patienternes egne 
forventninger til sundhedssystemet.

I mit møde med kolleger fra andre 
lande, har jeg fået en forståelse for hvad 
der kan præge den enkeltes tilgang til 
pleje og behandling. Vi har også et an-
svar for at patienter og pårørende bliver 
klar til at blive inddraget i eget forløb 
og vi må acceptere, at nogle vælger at 
lægge ansvaret over på behandleren.

Min forståelse for hvad der kan 
have størst betydning for at kunne 
arbejde med patientinddragelse fik jeg 
i mødet med en af nonnerne på ”mit sy-
gehus”. Hun stod for morgenmaden til 
150 mennesker fra gaden hver morgen. 
Hun havde en ydmyghed overfor den 
enkeltes erfaringer med livet, respekt 
for den private sfære og en rummelig-
hed, som i den grad bjergtog mig.

Som afslutning på Exchange Pro-
grammet samledes vi alle 3 dage i 
Stockholm, hvor vi fra hvert land skulle 
holde oplæg om vores oplevelser. Det 
blev 3 begivenhedsrige dage, som viste 
hvor stor forskel der er i Europa på ad-
gang til sundhed, arbejdsvilkår og spe-
cielt sygeplejerskens rolle i sundheds-
systemet.

Danmark og Holland har meget til-
fælles hvad angår sundhedstilbud, ud-
dannelse af sundhedspersonale og ud-
øvelse og udvikling af sygeplejen.
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KIUs protektor
Foreningens protektor  
er kongelig skuespiller- 
inde Ghita Nørby.

Ghita Nørby fik kon- 
stateret underlivskræft  
i 1993. I bogen  
”Vi længe leve”, som er  
udgivet på Kroghs  
Forlag, fortæller hun om  
sin sygdom:

”Det er et stort arbejde at have så stor 
en sygdom. Det kræver mange kræfter af 
patienten og af de nære omgivelser. Jeg 
må give Karen Blixen ret, når hun siger: 
Alle mennesker bliver ulykkelige. Det 
er ikke interessant. Det interessante er, 
hvordan man tackler det. Det er opgaven, 
også når det gælder kræft”.

KIU- er en forening for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 
Foreningen er støttet af Kræftens Bekæmpelse.

KIUs formål er, at:
  Vejlede og støtte kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet.
  Skabe åbenhed og debat omkring underlivskræft.
  Arbejde for at forbedre forholdene for kvinder med kræft i underlivet.
  Informere kvinder med kræft i underlivet, deres pårørende samt andre interesserede 

gennem møder, nyhedsbreve etc.
  Oprette KIU-afdelinger.

KIU 
– patientforeningen Kræft i underlivet

Foto: Bjørn Inge Karlsen

TILBUD TIL MEDLEMMERNE:

KIU-bladet 2 gange årligt.

Mulighed for at deltage i en af KIUs 
netværksgrupper rundt om i landet.

Weekendtur – KIU giver et tilskud pr. 
medlem.

Malekursus – KIU giver et tilskud pr. 
medlem.

Stafet for livet i samarbejde med Kræftens 
Bekæmpelse.

Ophold på Løgumkloster Refugium af 
5-dages varighed – titel Tilbage til livet. 
Deltagelse med tilskud fra KIU.

Landsmøde og generalforsamling – 
weekendophold på et 4-stjernet hotel et 
sted i Danmark.

Medlemspris 300 kr.

Symposium i samarbejde med DGCG 
(Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe) 
én gang årligt. Gratis for medlemmer og 
pårørende.

Læs mere om foreningen på KIUs 
hjemmeside www.kiuonline.dk og besøg KIUs 
facebookside https://www.facebook.com/
KIUPatientforeningen/
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Læs Bestyrelsesmedlem Mettes historie om livmoderhalskræft, hvordan sygdommen har påvirket hende,  
og hvordan hun har det i dag.

Mette Rosendal

Annemarie Josephsen

og kemo. Jeg er helt overbevist om, at 
det klarer jeg nemt. Men strålerne er 
hårde ved mig, både de indvendige og 
udvendige. Jeg gennemfører behand-
lingen ved hjælp af min mand. Han 
kører mig hver dag. Han klæder mig på 
hver dag og passer vores børn. De før-
ste par år derefter er hårde. Kontrollen 
viser, at behandlingen virker, men jeg 
har det dårligt. Efter 3 år må jeg opgi-
ve at klare at arbejde, som jeg plejede. 
Meget modvilligt – og med hjælp fra 
Kræftens Bekæmpelse – overbevises jeg 
om, at jeg er nødt til at modtage hjælp. I 
2010 får jeg en flex-jobordning. Det var 
grænseoverskridende for mig i starten, 
men jeg ved ikke, hvor jeg havde været 
i dag, hvis det ikke var sket. Det hjæl-
per lidt på situationen, at jeg får ro på 
min arbejdssituation. Men jeg har store 
problemer med tarmene. Jeg har kraf-
tige smerteanfald, som kan vare op til 
8 timer. Jeg opsøger og prøver forskel-
lige ting, bl.a. har jeg været i trykkam-
merbehandling 3 gange nu. Det hjælper 
et stykke tid, ca. 1 ½ år. Men sidste år, 
sommeren 2017, synes jeg ikke effek-

ten var helt så god. Stråleskaderne i 
tarmene gav stadig voldsomme smer-
ter. Trykkammerbehandling er en god 
behandling uden at give andre gener, 
men der bruges meget tid. Da jeg efter 
anden omgang fandt ud af, at jeg kun 
får tidsbegrænset effekt af det, begyndte 
jeg at få undersøgelser med henblik på 
stomi. Det er ikke helt så enkelt, og der 
var meget modvilje fra sygehusets side. 
Stråleskader er ikke nemme at arbejde 
med. Men i efteråret 2017, 12 år efter 
min kræftbehandling, kommer jeg til 
OUH til en overlæge, som bliver klar 
over, at det er alvorligt. I december ope-
rerer han mig. Han fjerner ca. 5 cm to 
forskellige steder på min tyndtarm, syr 
det sammen og ind i maven igen. Nu 
et halvt år senere har jeg ikke haft et 
eneste anfald af de forfærdelige anfald 
med smerter. Jeg havde så meget arvæv 
forskellige steder i tarmen, at der kunne 
opstå problemer med passage. Det gi-
ver smerterne. Jeg er begyndt at få flere 
kræfter igen og har ingen sygedage fra 
mit arbejde. Det er rigtig dejligt endelig 
at føle sig ovenpå igen.

Jeg var på vej til de 40 år. Jeg befandt 
mig godt i livet, godt helbred, godt 
ægteskab, 2 dejlige børn, godt arbejde. 
Min mand og jeg havde haft en god 
snak om livet, og hvad vi gerne ville. Jeg 
bliver indkaldt til kontrol for livmoder-
halskræft som så mange gange før. Efter 
et par prøver, da de ikke helt kan tyde 
svar fra laboratoriet, får jeg brev på min 
40 års fødselsdag om, at der er noget 
galt. Jeg har livmoderhalskræft i stadie 
II B, men jeg er jo ikke syg, så det skal 
nok gå. Den 7. november 2005 starter 
jeg behandling på Vejle sygehus, stråler 

Beretning fra Løgumkloster

KIU sendte i juni måned 16 medlemmer af sted på et 5 dages ophold på 
Løgumkloster Refugium.
Kurset giver et input til kræftpatienter eller tidligere kræftpatienter til at 
komme videre i livet.

Nedenstående er en beretning fra en af deltagerne:

Det var et fantastisk ophold. Jeg fik 
mange gode input fra både foredrags-
holdere, forstanderen og de andre kur-
sister. Vi var på sightseeing/vandretur 
ved vadehavet og fik et indblik i, hvad 
der rør sig i det sønderjyske via bus-
chaufføren på sønderjysk. Vi var også 
på museum, hvor vi fik historien om 
Peter Bastian (som døde af kræft sidste 
år) og kunne se hans billeder, tegninger, 

høre hans musik og se en video, der for-
talte, hvordan udstillingen var blevet til. 
Jeg var godt træt hver aften efter nogle 
hektiske dage. Faktisk havde vi meget 
travlt med at nå det hele, på den gode 
måde, fordi vi jo også skulle nå at for-
tære al den gode mad. Der blev grædt, 
der blev grinet, vi var alvorlige, seriøse 
og kunne også joke. Jeg blev bekræftet 
i, at det jeg selv gør i forhold til mad og 

motion, er den rette vej (for mig) mht. 
velvære, immunforsvar og styrke. Vi 
var nogle stykker, som løb hver mor-
gen inden morgenmaden i det skønne 
landskab med å og skov. Hver morgen 
kl. 8.15 var der læsning i kapitelsalen. 
De ord, der blev læst, var guld værd. Så 
vi var mange, som deltog. Jeg er meget 
taknemmelig for, at KIU gjorde det mu-
ligt for mig at deltage.
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Rikke Quist Højgaard Ekholm

Sygeplejerske/stråleterapeut
Stråleterapien, 
Aalborg universitetshospital
Mail: rqe@rn.dk  

Anna Ifversen

Sygeplejerske   
Kirurgisk afd. 108, 
Regionshospital Nordjylland Hjørring
Mail: anmn@rn.dk

Jane Nørgaard

Sygeplejerske
Onkologisk dagafsnit, 
Aalborg universitetshospital
Mail: jhn@rn.dk

Marlene Dahl Nielsen

Sygeplejerske
Onkologisk sengeafdeling D3, 
Aalborg Universitetshospital
Mail: marlenedahlnielsen@rn.dk

Hvad ved sygeplejersken om senfølger? 
– et kvalitetsikringsprojekt
Abstract
Kvalitetsprojektet udspringer af prak-
sis i arbejdet med kræftpatienter. I takt 
med en stadig bedre kræftbehandling 
og dermed flere kræftoverlevere øn-
sker vi at sætte fokus på senfølger i et 
kræftbehandlingsforløb. Vi vil finde ud 
af sygeplejerskernes kendskab til infor-
mation og vejledning af patienterne om 
senfølger. Til at systematisere projektet 
er anvendt kvalitetsforbedringsmodel-
len PDSA. Der udarbejdes et spørge-
skema, hvor 82% af sygeplejerskerne 
besvarer, at de føler sig ansvarlige for 
at informere patienterne om senfølger, 
men mangler viden herom.

Definitionen på senfølger bør udbre-
des og italesættes som en del af syge-
plejen til kræftpatienter. Kommunerne 
øger rehabiliteringen af senfølger, og 
det stiller krav til sekundær sygeplejer-
skens viden om de kommunale initia-
tiver. En politisk bevågenhed medfører 
mere økonomi til forskning på områ-
det, og denne viden må spredes til af-
delingerne.

Baggrund og formål
Vi er 5 sygeplejersker, som har mødt 
hinanden på specialuddannelsen i 
kræftsygepleje. Her har vi på 3. uddan-

nelsesafsnit fået til opgave at arbejde 
med et lille kvalitetssikringsprojekt. Ud 
over – at vi alle har en uddannelses-
mæssige baggrund som sygeplejersker, 
repræsenterer vi som gruppe et bredt 
erfaringsgrundlag, idet vi er ansat på 
5 forskellige afsnit i Region Nordjyl-
land: Kirurgisk afdeling 108 Hjørring, 
Lungemedicinsk afdeling 204 Hjørring, 
Onkologisk sengeafdeling D3 Aalborg, 
Onkologisk dagafsnit Aalborg og strå-
leterapien Aalborg.

Vi møder således kræftpatienterne i 
forskellige faser af deres sygdomsforløb, 
lige fra udredningsfasen, til diagnose-
tidspunkt samt behandlingsstart og be-
handlingsstop.

I takt med en stadig bedre kræftbe-
handling er der sket en positiv udvik-
ling igennem de sidste 50 år, idet flere 
patienter overlever kræft. Samtidig er 
antallet af nye kræfttilfælde stigende. 
De gode resultater på kræftbehandlin-
gen og længere overlevelse har en pris, 
idet ca. 50 % af patienterne har senføl-
ger i mere eller mindre alvorlig grad, 5 
år efter deres kræftbehandling er ind-
ledt (1. s. 12).

I vores praksis som sygeplejersker 
oplever vi forskellige perspektiver på, 
hvordan man definerer senfølger? 

Hvornår en kræftpatient har senføl-
ger og ikke mindst, hvornår bivirknin-
ger bliver til senfølger. Vi har samtidig 
en oplevelse af, at kontrolforløb, indtil 
for få år siden mere var rettet mod 5-års 
overlevelsen og dermed de kortsigtede 
bivirkninger til behandlingen (1. s. 12).

Herudover beskriver flere kræft-
patienter, at de står alene med deres 
senfølger og mangler oplysninger om 
forebyggelse og behandling. De giver 
udtryk for, at de mangler opbakning 
til, at man ikke nødvendigvis er rask, 
selvom kræftsygdommen er behandlet 
(2. s. 8).

Vi står som sygeplejersker således 
overfor en stor udfordring, der kræ-
ver et særligt fokus på langtidskonse-
kvenserne af kræft (1. s. 6). Derfor har 
vi som et led i specialuddannelsen for 
kræftsygepleje valgt at lave et kvalitets-
sikringsprojekt med følgende problem-
formulering:

“Hvordan oplever sygeplejersken sig 
ansvarlig for og klædt på til, at informe-
re og vejlede kræftpatienter om fysiske, 
psykiske og sociale senfølger som følge 
af kræftsygdom og behandling”?
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Sygeplejerske
Lungemedicinsk sengeafdeling 204, 
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Kvalitetsforbedringsmodellen PDSA
Som ramme for vores projekt har valgt 
at anvende kvalitetsforbedringsmodel-
len PDSA “PLAN, DO, STUDY, ACT” 
(3. s. 339).

”PLAN” Vi planlagde en spørgeske-
maundersøgelse, hvor vores kolleger 
blandt andet fik mulighed for at besvare 
i hvilken grad, de har viden om senføl-
ger, og i hvilken grad de føler sig klædt 
på til at vejlede patienterne.

”DO” Vi udleverede 171 spørgeskemaer 
og fik 125 korrekt udfyldte besvarelser, 
svarende til 73%.

Resultater
”STUDY” Ud fra spørgeskemaundersø-
gelsen giver 82 % af sygeplejerskerne, 
på afdelingerne, udtryk for at det i høj 
grad er vigtigt at kunne rådgive og vej-
lede patienterne om senfølger. Denne 
opgave anses af et flertal som værende 
af stor betydning for sygeplejen til pa-
tienter i kræftbehandling. 79% svarer 
at de i mindre til middel grad mener, at 
vejledning og information af senfølger 
prioriteres i afdelingerne. Der er altså 
forskel på hvor vigtig en opgave syge-
plejerskerne synes det er, og i hvor høj 
grad den prioriteres i afdelingerne.

65% af de adspurgte oplever, at de 
har den nødvendige viden omkring 
fysiske, psykiske og sociale senfølger, 
men samtidig svarer 48% at de i mindre 
grad får henvist til kommunernes reha-
biliteringstilbud. Dette kunne hænge 
sammen med at 55-64% kun i mindre 
grad føler sig klædt på til at informere 
patienten om tilbud fra kommunerne, 
patientforeninger og kræftens bekæm-
pelse.

Vi har spurgt om ancienniteten 
blandt sygeplejersker, og der ses ikke 
nogen tydelig forskel på det oplevede 
vidensniveau vedrørende senfølger.

Der er i spørgeskemaerne mulighed 
for at give en kommentar, og her ses en 
forskel på om sygeplejersker på senge-
afdelinger og dagafsnit/ambulatorier 
identificerer senfølger som en del af de-
res arbejde, men dette kan ikke umid-
delbart læses i de samlede resultater.

Kvalitetsvurdering
”ACT” I vores kvalitetsvurdering har vi 
konstateret, at der er behov for mere 
viden om rehabiliteringstilbud af sen-
følger blandt sygeplejersker.

Der er derfor behov for kompeten-
ceudvikling af sygeplejerskerne, så de 
bliver i stand til at indtage en mere fore-
byggende og koordinerende rolle ift. 
senfølger.

På kort sigt kan faglig kompetence-
udvikling hos sygeplejerskerne øges 
af undervisning eller vidensdeling. 
Herudover vil ressourcepersoner i af-
delingerne med kendskab til Kræftens 
Bekæmpelses- og Senfølgeforeningens 
tilbud kunne bidrage til at klæde deres 
kolleger på til at vejlede patienterne.

Figur 1. Kvalitetsudvikling i praksis s.333-348 (referenceliste punkt 3)

PDSA modellen

Næste step?
Hvad vil der ske, 
hvis vi gjorde noget 
anderledes?

Hvordan gik det? Lad os prøve det
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På længere sigt, forventer vi, at forsk-
ningsresultater fra blandt andet senføl-
gecentrene vil medføre et kvalitetsløft i 
praksis. Dette kunne omhandle vejled-
ninger, udbredelse af “Best practice“ og 
screeningsredskaber.

Ikke alle senfølger kan rehabiliteres
Patienter har i deres behandlingsforløb 
krav på information om risici for sen-
følger – og viden om deres muligheder 
for håndtering af disse. Ved utilstræk-
kelig behandling kan patientens symp-

tomer forværres og udarte sig i en mere 
patologisk retning (4. s 352).

Ikke alle senfølger kan rehabilite-
res – men en anerkendelse af disse kan 
medføre, at patienterne føler sig hørt, 
og dermed oplever en forbedring af 
livskvaliteten.

Arbejdet med PDSA modellen på 
specialuddannelsen i kræftsygepleje
Arbejdet med PDSA modellen på spe-
cialuddannelsen i kræftsygepleje tyde-
liggør, at det ikke er de samme tiltag, 

der skal iværksættes i vores afdelinger. 
Vi har forskellige forudsætninger for 
viden om – og vejledning omkring sen-
følger. Der er ganske givet forskel på 
at arbejde i en onkologisk afdeling og 
i en udrednings- og diagnostisk afde-
ling.  PDSA modellen kan dog bruges 
til små forbedringstiltag på alle vores 
afdelinger, idet den er praksisnær og 
giver mulighed for at iværksætte foran-
dringstiltag af mindre karakter. 
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1.  I hvilken grad oplever du, at du har den nødvendige viden omkring fysiske, psykiske og sociale senfølger 
inden for dit arbejde med kræftpatienter?

2.  I hvilken grad synes du, at det er vigtigt, at vi vejleder patienten med kræft omkring rehabilitering af senfølger.
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3. I hvilken grad mener du, at det prioriteres i afdelingen at vejlede og informere patienter omkring senfølger?

4.  I hvilken grad føler du dig klædt på til at informere kræftpatienter  
omkring rehabiliteringstilbud i forhold til senfølger?

5.  I hvilken grad oplever du at står i en situation, hvor det er nødvendigt, at du informerer patienten med kræft 
omkring senfølger?

6.  I hvilken grad får du henvist patienter med senfølger til rehabiliteringstilbud i kommunerne?
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Specialuddannelse i kræftsygepleje 2019-2020

Specialuddannelsen i kræftsygepleje er en 1½-årig kompetencegivende  
videreuddannelse for sygeplejersker.
Uddannelsen begynder 13.05.2019 og afsluttes i uge 49, 2020.
Tilmeldingsfrist 11.03.2019.
Uddannelsesforløbet er svarende til 60 ECTS-points.
Yderligere information og tilmelding til forløbet, se www.rm.plan2learn.dk – Skriv ”Kræftsygepleje” i søgefeltet.
Uddannelsen udbydes af Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling,
Region Midtjylland, Olof Palmes Allé 26, 8200 Aarhus N.

Kontakt
Uddannelseskonsulent Randi Dahl Kristensen – Mobil 2139 5082
e-mail: randi.dahl@stab.rm.dk

MASCC – 
Annual Meeting on Supportive care in Cancer
MASCC's årlige møde blev afholdt I 
Wien fra d.20/6-30/6 2018 med 1254 
deltagere fra 61 forskellige lande. Da-
gene omfattede et spændende pro-
gram med præsentationer, workshops 
og diskussioner om behandling og 
teknikker til minimering af sympto-
mer og bivirkninger, af kræft og dets 
behandling.

Jeg vil kort fremhæve spændende og 
interessante præsentationer om brug af 
cannabinoider som symptomlindring. 
Det kan du læse mere om på vores face-
bookside, hvor jeg har lagt links ud.

MASCC's hjemmeside er også nyttig 
og informativ i forhold til de afholdte 
oplæg og sessioner.

På konferencen var jeg desuden så 
heldig at spotte vores egen Mary Jar-
dens poster: Models of cancer care – a 
comprenhensive research program in 
the management of cancer treatment 
related symptoms and health related 
quality of life.

En poster der bestemt fortjener nøje 
at blive studeret og lidt mere opmærk-
somhed. Vil du vide mere, så skriv en-
delig til mig.

Endelig er det dejligt at kunne net-
worke på tværs af landegrænser og 
sygepleje – og ikke mindst, at blive in-
spireret af dygtige og interessante op-
lægsholder, som vi måske kan gøre brug 
af, på fremtidige Landskurser i FSK. Vi 

er en del af et fællesskab. Vi skal videns 
dele, markedsføre og være nysgerrige. 
Vi skal lære den bevidste handling og 
se det værdigskabende i processen – jo 
mere vi giver – jo mere får vi igen. Det 
er derfor vi er en del af MASCC.

Kort om organisationen MASCC.
MASCC er en international, tværfaglig 
organisation, dedikeret til forskning og 
uddannelse i alle aspekter af støttende 
pleje til mennesker med kræft, uanset 
deres sygdomsstadie.

MASCC blev grundlagt i 1990 og 
omfatter nu medlemmer fra mere end 
70 lande. Der er mere end 1000 med-
lemmer og det omfatter både onkolo-
ger, sygeplejersker, tandlæger og andre 
sundhedsprofessionelle.

I 1998 sluttede MASCC sig sam-
men med International Society of Oral 
Oncology (ISOO), en organisation der 
behandler komplikationer, der opstår i 
mundvæv – der er sekundært for kræft 
og dets behandling.

MASCC og ISOO afholder fælles års-
møde i juni måned, hvert år.

Bestyrelsesmedlem FSK, 
Marianne Cumberland
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Nyt fra DASYS' Uddannelsesråd

Birgit Longmose Jakobsen

Klinisk Sygeplejespecialist, 
Hæmatologisk Afdeling, 
Odense Universitetshospital, 
næstformand i DASYS’ Uddannelsesråd

Det seneste nyt fra DASYS' Uddannel-
sesråds uddannelseskonference, som 
i år blev afholdt i Fredericia. Dette års 
tema var – Hvorfor skal sygeplejersker 
efter- og videreuddannes – hvad skal 
det gøre godt for? De 5 inviterede op-
lægsholdere førte os gennem dagen og 
gav os hver sit svar på spørgsmålet. De 
så på spørgsmålet ud fra et historisk, et 
samfunds- og fagpolitisk og et dannel-
sesperspektiv.

I rådet er vi optaget af, hvad der skal 
til, for at sygeplejerskerne kan løse de 
opgaver der er og bliver i det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen, 
hvor opgaverne bliver mere og mere 
komplekse og specialiserede. Vi mener, 
at efter- og videreuddannelse er med 
til at udvikle sygeplejerskers generelle 
og specifikke kompetencer og øge sy-
geplejesker evner til refleksion, hvilket 
vi blandt andet anser som en af flere 
kompetencer, der er nødvendige for 
at skabe merværdi og kvalitet for bor-
gere/patienter. Vi oplever dog at både i 
samfundet og internt i professionen er 
der en bekymring omkring videreud-
dannelse – man uddanner sig væk fra 
faget, altså fjerner sig fra patienterne, 
at akademisk viden forhindre sygeple-
jersker i at være gode praktikere. Dette 
var baggrunden for konferencen, og 
oplægsholderne kom med forskellige 
vinkler på denne problematik. Alle var 
dog enige om at uddannelse kan være 
svaret på den øgede kompleksitet i op-
gaverne for sygeplejersken i det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen.

Ud over Uddannelsesrådets årlige 
konference har vi været aktiv hørings-
part i høringsforslag omkring ”Be-
kendtgørelsen om specialuddannelsen 

for sygeplejersker i borgernær syge-
pleje”, en ny oprettet specialuddannelse 
under Sundhedsstyrelsen med fokus på 
sygeplejesker i kommunerne. Den tæn-
kes at starte i 2018. Uddannelsesrådet 
har været repræsenteret i arbejdsgrup-
pen ved formand Kirsten Frederiksen.

Sideløbende med dette, har rådet bi-
draget med inspiration i arbejdet med 
APN uddannelsen har været debattere 
gennem flere år og er nu blevet en reali-
tet. APN uddannelsen starter i 2019 og 
udbydes på Aarhus Universitet.

Ud over at være høringspart i forhold 
til bekendtgørelsen omkring den nye 
specialuddannelse er vi aktiv hørings-
part i flere høringer, hvor vores afsæt er 
læringen og uddannelse.

Vi har den glæde at Uddannelsesrå-
det er blevet forstærket med flere nye og 
gode kræfter i 2018. Vi har sagt velkom-
men til Susanne Andersen, fra FSSK, 
Hans Erik Steiner-Johnsen fra FSAIQ, 
Kristina Stange fra FSSK og Helle Mat-
thiesen fra FS Palliation. Vi glæder os til 
det kommende samarbejde. Desværre 
har vi sagt farvel til Kirsten Bruun som 
udtræder af rådet.

Næste møde i Uddannelsesrådet af-
holdes som et 24 timers arbejdsmøde på 
Best Western Hotel i Svendborg den 21. 
– 22. august, hvor vi blandt meget andet 
vil lægge første hånd på den kommende 
Uddannelseskonference i 2019.

Øvrige konferencer/aktiviteter i 
DASYS i 2018:
Dokumentationsrådets konference af-
holdes den 25. – 26. september på Scan-
dic Sluseholmen, København. Dette års 
tema er – ”Dokumentation imellem sy-
geplejersker og i dialog med patienten”.

FSK FAGLIGT SELSKAB FOR KRÆFTSYGEPLEJERSKER 61



NYT FRA STRÅLETERAPIEN

Sygepleje i stråleterapien – netop nu

Annette Schouboe

Sygeplejerske og stråleterapeut,
med funktionen udvikling og implementering.
Dansk Center for Partikelterapi,
Aarhus Universitetshospital
Mail: annescho@rm.dk

Denne klumme henvender 
sig til alle sygeplejersker, der 
arbejder med kræftbehandling. 
Formålet er at give et indblik i 
forskellige aspekter af syge-
plejen indenfor stråleterapi.

Hvert år afholder ESTRO konference 
(European SocieTy for Radiotherapy 
and Oncology) med rigtigt mange 
spændende og gode præsentationer. I 
april 2018 foregik det i Barcelona.

ESTRO-konference
ESTRO er en organisation med fokus 
på tværfaglighed og multidisciplinært 
samarbejde, hvilket giver læger, fysi-
kere, radiobiologer og stråleterapeuter 
mulighed for at udveksle erfaringer 
med andre kolleger i Europa, med det 
kollektive mål at forbedre kræftbe-
handling.

Mit personlige udbytte fra den spæn-
dende konference kan ikke beskrives 
kortfattet, men mange oplæg, debatter 
m.m. beskæftiger sig med emner der 
både er relevante set med danske øjne, 
men også relevante i resten af Europa. 
Dette er f.eks. emner som patientinvol-
vering, patientsikkerhed, PROM, IGRT 
(image guided radiotherapy), SGRT 
(surface guided radiotherapy), uddan-
nelse og undervisning. Desuden mange 
oplæg om Protonbehandling samt om 
MR-acceleratorer, som er en ny tekno-
logi hvor MR-billeder anvendes til at 
matche på, forud for dagens strålebe-
handling.

Innovative strategies for improving 
patient care
Jeg var inviteret til at lede en session for 
stråleterapeuter, med titlen ”Innovative 
strategies for improving patient care”. 

Syv kliniske studier blev præsenteret, 
og jeg vil her nævne et par eksempler.

Et belgisk ph.d.-projekt, et randomi-
seret klinisk forsøg (n=120) med at give 
lumpectomerede patienter laserdiode 
infrarødt lys før strålebehandling. Kon-
trolgruppen fik placebobehandling 
med inaktiv laserdiode. Resultatet vi-
ste at hudrødme kunne reduceres mod 
slutningen af patientens forløb. Dette 
vil evt. kunne forbedre forløbet. Men 
det er endnu ikke indført i praksis, da 
det er mere tidskrævende, og kræver 
logistik i en afdeling at skulle give la-
serdiode infrarødt lys før strålebehand-
ling. Abstractet “Photobiomodulation 
prevents acute radiodermatitis” kan 
læses på:
https://cmoffice.estronet.eu/cmgate-
way/estro37/index.html?module=scpr
&personid=anonymous&key=0b043ba
d6d30b7641c8df4bb4ba50591f39d2bfe
#!abstractdetails/0026874

Stråleklinikken i Odense præsen-
terede en systematisk undersøgelse af 
varighed af strålebehandlingsforløb 
for patienter med Hovedhalscancer. En 
metode med systematisk overvågning 
af hvert enkelt patientforløb, gør det 
muligt at nedsætte det samlede antal 
dage i et behandlingsforløb, og undgå 
behandlingsstart på fredage og afslut-
ning mandage. Dette forbedrer forløbet, 
da færre pausedage (f.eks. weekender) 
mindsker risikoen for repopulation i 
cellerne mellem fraktionerne. Abstrac-
tet “Awareness and surveillance reduces 
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head and neck radiotherapy treatment 
length” kan læses på:
https://cmoffice.estronet.eu/cmgate-
way/estro37/index.html?module=scpr
&personid=anonymous&key=0b043ba
d6d30b7641c8df4bb4ba50591f39d2bfe
#!abstractdetails/0028540

Udstilling fra firmaer
Udover de videnskabelige præsenta-
tioner for de forskellige faggrupper, er 
der omkring 100 firmaer repræsenteret 
i udstillingen, der ligger i tilknytning 
til konferencen. Her er det muligt at se 
på nye stråleapparater, samt nyheder 
indenfor tilhørende IT-programmer. 
Forskellige firmaer præsenterede puder 
og andet udstyr til at immobilisere pa-
tienter under strålebehandlingen. Det 
er rart at kunne drøfte daglige problem-
stillinger med fagfolk og repræsentan-
ter fra firmaerne, samt få ideer til hvad 
der evt. skal købes til egen klinik.

Møde for stråleterapeuter
”Meet and Greet” er et tilbagevendende 
arrangement for stråleterapeuter, med 
det formål at skabe netværk for strålete-
rapeuter på tværs af landegrænser. I år 
blev der med stor succes lavet en form 
for speed dating, hvor man sad over-
for én stråleterapeut, hvor man skulle 
præsentere sig med sit arbejdsområde. 
Efter nogle minutter skiftede man plads 
og blev præsenteret for en ny. Dette gav 
anledning til nye netværk skabt på en 
sjov og anderledes måde. Efterfølgende 
kunne man få en mere uddybende snak.

Opfordring til dig!
Mættet med spændende indtryk fra en 
rigtig god konference, vil jeg ønske at 
flere stråleterapeuter kommer afsted. 
Deltagelse ved ESTRO-konference gi-
ver mulighed for at følge med i den 
nyeste viden, mulighed for erfarings-
udveksling og evt. præsentation af egne 

projektresultater. Begynd allerede nu 
at overveje om det er noget for dig at 
deltage i næste års ESTRO-konference, 
der finder sted i Milano. Emnet er ”Tar-
geting optimal care, together”. Temaet 
indbyder til en målrettet indsats for at 
yde optimal patientomsorg til patien-
ter i et strålebehandlingsforløb, som en 
tværfaglig opgave. Her må det være en 
væsentlig faktor at vi som stråletera-
peuter viser hvad vi står for.

Læs mere om tilmelding her: https://
www.estro.org/congresses-meetings/
items/estro-38

Har du spørgsmål eller kommentarer, 
er du meget velkommen til at sende 
mig en mail.

På gensyn i næste blad!

Temadag 2018
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NYT FRA SPECIALUDDANNELSEN I KRÆFTSYGEPLEJE

”Nyt fra specialuddannelsen i kræftsygepleje”
 
Som en fast rubrik i Fokus på Kræft og Sygepleje, er der denne gang nyt om hvad kursister og afdelinger får ud 
af, at have en kollega med specialuddannelse i kræftsygepleje. 18 måneder er lang tid at have en kollega under 
uddannelse, så både afdelinger og kursister har forventninger til udbyttet – personligt og fagligt.

Randi Dahl Kristensen

Uddannelseskonsulent, Cand.cur. og 
systemisk coach
Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling
Uddannelsescenter, Regionshuset Aarhus, 
Region Midtjylland
Olof Palmes Allé 26, DK-8200 Aarhus N
Mail: Randi.dahl@stab.rm.dk 

Der er derfor i et samarbejde mellem de 
to uddannelsesinstitutioner (Koncern 
HR, Center for Kompetenceudvikling, 
Region Midtjylland og Københavns 
Professionshøjskole) og Det Lands-
dækkende Specialuddannelsesråd gen-
nemført en evaluering af uddannelsens 
effekt i forhold til klinisk praksis og 
kræftsygeplejen.

Evalueringsrapporten kan være med 
til at øge interessen for uddannelsen, 
når der skabes klarhed over hvad den 
konkret kan bruges til i praksis – hvor 
man kan se dens værdi, for både afde-
ling og medarbejdere.

Der afsluttes et hold i Vestdanmark 
efteråret 2018, og starter et nyt hold maj 
2019. Nærmere information om tilmel-
ding i næste blad.

Herunder gives et resumé af rappor-
ten, som i sin helhed kan rekvireres ved 
henvendelse til en af uddannelsesinsti-
tutionerne.

Evaluering af Specialuddannelsen i 
kræftsygepleje
I 2017 gennemførte Koncern HR, 
Center for Kompetenceudvikling, Re-
gion Midtjylland i samarbejde med 
Det Landsdækkende Specialuddannel-
sesråd i kræftsygepleje og Københavns 
Professionshøjskole en evaluering af, 
hvilken effekt Specialuddannelsen i 
Kræftsygepleje har for klinisk praksis 
og sygeplejen til kræftpatienter.

Evalueringens målgruppe var alle 
kursister, der havde gennemført Spe-
cialuddannelsen i kræftsygepleje i 
årerne 2010-2017 og som enten havde 
gået på fremmøde eller e-læringshold 
samt afdelingssygeplejerskerne på de 
enkelte afdelinger. Evalueringen blev 
gennemført i perioden september til 
december 2017 og blev gennemført på 
et tidspunkt, hvor de deltagende syge-

plejersker i evalueringen havde afslut-
tet deres uddannelse, og således havde 
haft mulighed for at anvende det lærte i 
praksis. Efterfølgende er der udarbejdet 
en rapport over de samlede resultater 
fra evalueringen af Specialuddannelsen 
i kræftsygepleje i Øst- og Vestdanmark.

Formålet med Specialuddannelsen 
i kræftsygepleje er, at sygeplejersken 
udvider sin faglige kompetence med 
henblik på at varetage funktionsområ-
det for en specialsygeplejerske i kræft-
sygepleje. Funktionsområdet omfatter 
klinisk sygepleje, koordinering, tvær-
fagligt og tværsektorielt samarbejde 
samt kvalitetsudvikling og undervis-
ning. Formålet er endvidere, at syge-
plejersken kan vurdere og analysere 
komplekse kliniske problemstillinger, 
opnå et højt sygeplejefagligt kompeten-
ceniveau, kan påtage sig særligt ansvar 
og initiativ for patientforløb og kvalitet, 
videreudvikle kommunikative og pæ-
dagogiske kompetencer og kan indgå 
i kliniske pleje- og behandlingsteams 
(BEK nr. 91 af 07/02/2008).

Hensigten med evalueringen af Spe-
cialuddannelsen i kræftsygepleje har 
været at vurdere og dokumentere ef-
fekten af uddannelsen i praksis samt at 
bidrage til at der løbende sker en kvali-
tetssikring. Evalueringen gennemførtes 
hovedsageligt som en effektevaluering, 
idet der fokuseres på om, og i hvilket 
omfang Specialuddannelsen anvendes 
i praksis, og om det understøtter de 
overordnede mål for Specialuddan-
nelsen. Desuden gennemførtes evalu-
eringen som er procesevaluering, idet 
der fokuseres på, hvordan kursisterne 
har implementeret viden fra Specialud-
dannelsen, og hvad der har fremmet 
og hæmmet denne proces. Overordnet 
ønskes en indsamling af data om eksi-
sterende praksis og dels ønskes et sigte-

NR. 2 | 201864



punkt i forhold til at anvende resultater-
ne af evalueringen til at udvikle praksis.

Evalueringen er baseret på en in-
ternetbaseret spørgeskemaundersø-
gelse blandt kursister, der har bestået 
Specialuddannelsen i kræftsygepleje i 
tidsrummet 2011 til 2017 og en spør-
geskemaundersøgelse blandt deres af-
delingssygeplejersker. Spørgeskemaun-
dersøgelserne er udformet af Center for 
Kompetenceudvikling, Region Midt-
jylland i samarbejde med Det Lands-
dækkende Specialuddannelsesråd og 
repræsentanter fra klinisk praksis, 
mens selve spørgeskemaundersøgelsen 
er gennemført af Københavns Profes-
sionshøjskole. Svarprocenten for spør-
geskemaundersøgelsen er 36,1 procent 
blandt kursister og 25,8 procent blandt 
afdelingssygeplejerskerne. Herudover 
er der gennemført kvalitative telefo-
ninterviews med 13 kursister og 2 afde-
lingssygeplejersker. Disse interviews er 
gennemført af en uddannelseskonsu-
lent fra Koncern HR, Center for Kom-
petenceudvikling, Region Midtjylland. 
Interviewene har fokus på de virknin-
ger af kursisternes deltagelse i uddan-
nelsen, som ikke indfanges i spørgeske-
maet.

Resultater af evalueringen
Evalueringsrapporten viser, at hoved-
parten af kursisterne har oplevet både 
et personligt læringsudbytte og fagligt 
praksisudbytte af Specialuddannelsen i 
kræftsygepleje.

Af spørgeskemaundersøgelsen frem-
går det, at størstedelen af kursisterne 
vurderer det samlede udbytte af Spe-
cialuddannelsen i kræftsygepleje i den 
positive ende af svarskalaen, idet 77,4 
% svarer, at uddannelsen har inspireret 
dem til at tage konkrete initiativer i for-
hold til afdelingens sygeplejepraksis.

Med hensyn til læringsudbyttet sva-
rer op mod 87,1 % af kursisterne meget 
positivt på spørgeskemaspørgsmål om-
handlende konkrete aspekter af deres 
personlige læringsudbytte. Læringsud-
bytte betegner det udbytte, kursisterne 
oplever i form af ny viden og færdighe-
der til gavn for den enkeltes sygepleje-
praksis.

Kursisterne svarer generelt positivt 
på de spørgsmål, der knytter sig til prak-
sisudbytte. Praksisudbytte omhandler 
de eventuelle ændringer, der er sket i 
kursisternes arbejde med kræftsyge-
pleje som følge af uddannelsen til gavn 
for afdelingen som helhed og dermed 
også til gavn for patienter, pårørende og 
samarbejdspartnere. Den største andel 
af kursister svarer, at Specialuddannel-
sen har bidraget til følgende resultater: 
•  Forbedring af patientforløbene
•  Sammenhængende patientforløb og 

bedre overgange mellem forskellige 
sektorer

•  Sygeplejen til patienter med kræft er 
mere synlig i afdelingen

•  Mere tydelig kommunikation i afde-
lingen

Generelt afspejler evalueringen, at Spe-
cialuddannelsen i kræftsygepleje ifølge 
afdelingssygeplejerskernes udsagn, at 
det medvirker til at udvikle kursisternes 
kompetencer, som efterfølgende udfol-
des og nyttiggøres i form af en mere 
kvalificeret sygeplejepraksis inden for 
kræftsygepleje. Afdelingssygeplejer-
skerne mener, at Specialuddannelsen i 
kræftsygepleje har en positiv effekt på 
deres medarbejdere – også på deres 
faglige udvikling.

Evalueringen peger endvidere på 
en række faktorer, som har betydning 
for om viden fra Specialuddannelsen 
i kræftsygepleje bringes i anvendelse 
efterfølgende. Som eksempler kan her 
nævnes:
•  Undervisningen er praksisnær, idet 

teorien ifølge kursisterne er nem at 
overføre til deres daglige praksis

•  Opbakning fra ledelse således at kur-
sister får de rette studiebetingelser

•  Støtte fra leder til at anvende det, kur-
sisterne har lært på Specialuddannel-
sen i kræftsygepleje

•  Praktikforløb i andre afdelinger bi-
drager til netværksopbyggelse, en 
forståelse for andre afdelingers op-
gaver, og derigennem også en anden 
og mere kvalificeret forståelse af det 
samlede patientforløb

•  At der tilrettelægges og gennemføres 
videndelingsaktiviteter

•  At relationen mellem kursist og vejle-
der understøttes ved blandt andet at 
udpege vejledere fra andre afdelinger

•  At der også efter endt uddannelse 
stilles krav fra ledelsens side af om, 
at kursisten vedbliver med at have et 
bevidst fokus på at anvende det lærte

•  At der laves en ny funktionsbeskri-
velse for kursisten, når kursisten har 
afsluttet Specialuddannelsen i kræft-
sygepleje, således opgaver i det om-
fang det er muligt tilpasses kursisten 
nye kompetencer (flere kursister er 
usikre på, hvilken rolle de forventes 
at spille i afdelingen efterfølgende)

•  At kursisterne inddrages i udvik-
lings- og forbedringstiltag

•  Kursister fremhæver, at de har fået 
konkret værdifuld backup fra kursus-
lederne både under og efter uddan-
nelse til at anvende det lærte

Data fra den kvalitative undersøgelse 
viser derudover, at kursisterne oplever 
et større praksisudbytte, hvis de taler 
om deres læring fra Specialuddan-
nelsen med kolleger i forskellige fora 
for videndeling. Kursisterne mener, at 
samtaler med ligesindede bidrager til 
at fastholde dem i at anvende den nye 
viden.

For nærmere oplysninger, kan henven-
delse ske til Randi Dahl Kristensen. 
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FSK’S BESTYRELSE

Hæmatologisk afdeling X 1
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
charlotte.bang.pedersen@gmail.com

KASSERER
Charlotte Bang Pedersen

Strandtoften 20
5600 Faaborg

charlotte.bang.pedersen@gmail.com
Mobil: 5126 1999

Odense Universitetshospital
Hæmatologisk afdeling X
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
birgit.jakobsen@rsyd.dk

KURSUSSEKRETÆR
Birgit Longmose Jakobsen

Rødbyvej 41
5700 Svendborg

Birgit.longmose@gmail.com
Tlf. 4057 7980

SKA Sekretariat
Afsnit 9601, Rigshospitalet
Blegdamsvej 58
DK 2100 København Ø

NÆSTFORMAND /
EONS, NSG OG  INTERNATIONAL ANSVARLIG

Marianne Cumberland
Nymose Huse 78, 2820 Gentofte

Tlf. 5194 1232
Mariannefsk@gmail.com

Onkologisk Sengeafsnit
Vejle Sygehus
- en del af Sygehus Lillebælt
Tlf. 4092 3900

FORMAND / SPONSORANSVARLIG
Hanne Nafei

Tlf. +45 7940 6080
Hanne.nafei@gmail.com

Meld dig ind i FSK
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Hæmatologisk afd. X1, OUH.  
Mail: carlsen@bvj.dk
Tlf. 6541 1152

KASSERER
Mette Carlsen

Onkologisk afdeling R
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

ANSVARLIG FOR FSK INTERESSEGRUPPER /
UDDANNELSESSTØTTE ANSVARLIG

Anne Bejlegaard
Gl. Byvej 63, 5792 Årslev

Mobil: 4098 4241
Anne.list@rsyd.dk

Herlev sygehus
Onkologisk sengeafsnit

MEDLEMSSEKRETÆR
Carsten Rye Gregersen

Tlf. 2293 4508
Carsten.fsk@gmail.com

Stråleterapien, Onkologisk afdeling 
Herlev Gentofte Hospital 
Mail: helle.mathiasson@regionh.dk 
Tlf. 3868 9411
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Fødevarer til særlige medicinske formål. Information til sundhedsfagligt personale.               www.nestlehealthscience.dk

Vi har udviklet RESOURCE® til patienter 
med sygdomsrelateret underernæring, 
eller til dem som risikerer sygdomsrelateret 
underernæring – en omfattende serie af 
videnskabeligt fremstillede produkter, som 
er beregnet til at give næring og energi til 
patienter med forskellige behov. For at de 
kan få det så godt som muligt.

... kan       støtte         

NÅR DU SKAL BRUGE EKSTRA KRAFT

Når appetitten og vægten svigter ...
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