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Livskvalitet, senfølger og rehabiliteringsbehov 

- efter kirurgisk behandling for hoved-halskræft



Hvorfor fokus på opfølgning, rehabilitering og 

livskvalitet hos hoved-halskræft patienter?

▪ Patientcitat: ”Behandlingen er det mindste af det, det er det efter, 
som er det sværeste” 

▪ En del af kræftpakkeforløbene 

▪ Specialespecifik opfølgningsprogram (SST, 2015)



Definition

▪ Livskvalitet 

▪ Opfølgning

▪ Opsporing af recidiv

▪ Behovsvurdering

▪ Rehabilitering

▪ Håndtering af senfølger

▪ Støtte til egenomsorg

(SST, 2015)



Definition
Senfølger

▪ Mange komplekse senfølger som både påvirker fysiske, psykiske og sociale 
aspekter hos den enkelte 

▪ Efter 5 års overlevelse:

▪ Smerter: 17% 

▪ Synke- og spiseproblemer: 50% 

▪ Depressive symptomer: 28,5% 
(Funk. F. G. 2012)



Patientcase: Hvad ønsker patienterne? 
Demografiske data: 

▪ 2 mænd, 62-70 år, bor med hustru, intet alkoholmisbrug, den ene arbejder fortsat den anden 
er pensionist, begge fysisk aktive og umiddelbart ressourcestærke

Overordnede fund:

▪ Sundhedspersonalet havde begrænset fokus på senfølger efter behandling 

▪ Senfølger: Psykisk påvirket, trismus, problemer med at spise og tale, nedsat følesans, 
hævelse, tænder, social begrænset 

▪ Andre problematikker: “Hvad er normalt?”, egen læge har svært ved at hjælpe, usikkerhed 

omkring forløbet efter behandlingen - hvad skal der ske?! 

▪ Ønsker fra patienterne: En hot-line, en skriftlig instruks i hvad de selv kan gøre, hjemmebesøg

▪ Patienterne var generelt tilfredse med forløbet   



Formål med projektet

▪ At afdække grad af senfølger og patienternes selvrapporteret behov 

for rehabilitering efter sygdom og behandling 

▪ At sikre kvaliteten af den kirurgiske behandling og pleje af patienter 

med hoved-halskræft ved øget fokus på patientoplevet livskvalitet



Metode
Patientkategori

▪ Hoved-halskræft patienter, behandlet kirurgisk

▪ Er i et opfølgningsforløb

▪ Er orienteret i egne data, tid og sted   

Dataindsamling

▪ Ved ambulant opfølgning, 2 mdr. + 1 år

▪ Spørgeskema (EORTC QLQ - H&N 35)

▪ Rehabiliteringssamtale   



Opfølgningsforløb til hoved-halskræft patienter 

- i kirurgisk regi

Præoperativ 

samtale

Udskrivelse fra sengeafsnit

+ Rehabiliterende samtale 

Hist. Svar

2 mdr. kirurgisk opfølgning  

+ Rehabiliterende samtale (QoL)
Indlæggelse

3 mdr. baseline scanning 

Alarm symptomer  Opstart af ny kræftpakkeforløb

MDT konf. Kirurgisk behandling

1 års kirurgisk opfølgning

+ Rehabiliterende samtale (QoL)

6 mdr. kirurgisk opfølgning 18 mdr. kirurgisk opfølgning 

2, 3, 4 og 5 års 

kirurgisk opfølgning

Patienter der skal have supplerende strålebehandling  Opfølgning i onkologisk regi

Onkologisk behandling



Livskvalitetsskema - EORTC - H&N35 
▪ Et valideret spørgeskema, specifikt til hoved-halskræft 

▪ Oversat til dansk

▪ Fundet anvendeligt til:

▪ At finde sammenhæng mellem grad af senfølger og livskvalitet

▪ 35 spørgsmål

▪ Udfyldes i papirform, scannes ind i EPJ og registreres i en database(RedCap)

▪ Bias: Er det kun de ressourcestærke patienter, som vil/kan udfylde skemaet?



Foreløbige resultater
Smerter

Taleproblemer



Foreløbige resultater

Synkeproblemer

Trismus



Foreløbige resultater

Ændret smagssans/lugtesans

Tørhed i munden



Foreløbige resultater

Sociale problematikker



Foreløbige resultater

Helbred og Livskvalitet

Behov for rehabilitering 



Reflektion over data 
▪ Har demografiske data betydning for graden af senfølger samt vurdering af 

helbred og livskvalitet?

▪ Hænger vurdering af helbred/grad af senfølger sammen med livskvalitet?

▪ Er der typer af sygdom/behandling som leder til flere senfølger/forringer 

livskvalitet?

Næste skridt

▪ Statistisk beregning

▪ Data fra spørgeskemaet skal holdes op imod:

■ Demografiske data (alder, køn, social status, rygning, alkohol)

■ Diagnose og behandling



Evaluering af rehabiliteringssamtalerne

▪ Opstart oktober 2016

▪ Antal patienter: ca. 2 pt. om ugen, 200 pt. i alt  

▪ Foreløbig evaluering: 
■ Stor lyst til at berette om senfølger og hverdagsliv
■ Samtalerne opleves relevante - både for patienter og personale
■ Et større sammenhæng i forløbet fra hospital til kommune
■ Øget tværfaglig samarbejde
■ Øget bevidsthed omkring senfølger og rehabilitering

■ Tidskrævende - ca. 1 time
■ Organisatoriske udfordringer 
■ Frafald
■ Patienter har forskellige behov og ressourcer  
■ Er det kun de ressourcestærke patienter der har gavn af dette?



Mål og perspektivering

Overordnet: Imødekomme senfølger og rehabiliteringsbehov samt sikre 
bedst mulig livskvalitet 

▪ Øget patientinddragelse

▪ En fokuseret rehabiliteringsindsats   

▪ En vidensbank til brug for tværfaglig forskning



Tak for jeres opmærksomhed… 

Spørgsmål?


