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Disposition 

 Faser/behandlingsmål

 Hvilke typiske senfølger ser vi?

 Tværfaglig indsats

 Hvordan vurderer vi patienten og effekten af den 
tværfaglige behandling?

 Hvad indebærer den tværfaglige behandling- med fokus på 
smertebehandling?



Helbredende
behandling

Livsforlængende
behandling

Palliativ indsats

Fokus:

Rehabilitering

Kontakt til 

efterladte

efter  pt.s 

dødsfald

Fokus:

Overlevelse 

Sygdoms specifik behandling

Symptomspecifik lindring

Fokus:

Livskvalitet og til 

slut ”en værdig 

død”

Kurativ fase Tidlig 
palliativ fase

Sen 
palliativ fase

Sidste fase
Terminal



Senfølger er hyppige

 Efter kirurgi

 42% har kronisk smerte efter mastektomi                      (Peuckmann) 

 Efter kemoterapi

 13-100% af kemo-terapi behandlede patienter får senfølger                
(Hausheer)

 Efter strålebehandling

 2-89% får fraktur efter strålebehandling af gynækologisk cancer                        

(Schmeier)



 Symptomerne kan være 
mangfoldige 

Smerter inkl. phantomsmerter
Forværring af smerter ved aktivitet
Føleforstyrrelser inkl. allodyni
Eftersensationer
Lymfødemdannelse
Fibrøst væv
Diare/afføringstrang
Dysuri/pollakisuri
Fistler/sår
Hudproblemer 
Cognitivt dysfunktion
Funktionstab

Bevægeindskrækning
Muskelsvaghed 

Træthed
Trætbarhed
Depression 
Tørre slimhinder 
Sexuelle problemer 
Tidlig overgangsalder 
Frakturer ……



Karakteristika 

 Senfølger udvikles tidligt, måneder,  eller år efter 
kræftbehandlingen

 Kemoterapi-behandlet patient udtalte:

”Mange år efter behandlingen føler jeg det som om 
PacMan fortsat æder af min krop, og jeg bliver svagere og 
svagere”



Nociceptorer

Perifere nerve 

Cerebrum

Ofte en nerveskade…. 

Senfølger i form af 
smerter kan skyldes
en nerveskade udløst 
af kirurgi, kemoterapi 
eller stråleterapi

Ofte udvikles en 
ledsagende 
sensibilisering



 Ofte spontan smerter

 Døgnvariation hyppig

 Høj smerteintensitet

 Paræstesi

 Allodyni

 Hyperalgesi

– Brændende 

– Sviende 

– Stikkende 

– Jag/Elektriske stød

– Strammende 

Dage 

Sm
e

rt
e

 

Karakteristika ved nerveskadesmerter 

stimulus

 Stimulusprovokeret forværring 
 Eftersensationer



Case 

 59 årig kvinde

 Brystkræft

 Smerter lige efter operation

 Henvises til TSC 9 måneder senere

 Konstant smerte

 Allodyni

 Lymfødem

 Bevægeindskrænkning

 Depressiv

 I fare for at blive fyret

Brystkræft
Smerter lige efter operation
Henvises til TSC 9 måneder senere
Konstant smerte
Allodyni
Lymfødem
Bevægeindskrænkning
Depressiv
I fare for at blive fyret

Diagnose: 
• Senfølger i form af 

- kronisk smertetilstand pga.  
neurogen smerte 

- lymfødemdannelse, 
- myofasciel påvirkning med  
bevægeindskrænkning  

• Sekundært udløst 
- depression 
- truet social status



Senfølger 

Kan udvikle sig til en

kompleks tilstand 

med smerter,

nedsat livskvalitet, 

funktionstab, 

psykologiske problemer og 

en forringet social status

- en tilstand der kan kræve tværfaglig indsats



Tværfaglig indsats  

 Hensigt: 
 At tilbyde en kvalificeret indsats, der med 

udgangspunkt i patientens problem og ressourcer 
hjælper patienten til at opnå lindring og rehabilitering

 Ved rehabilitering forstår vi
 at genfinde værdighed
 at afhjælpe funktionstab
 at leve et meningsfyldt liv på trods af f.eks. fortsatte 

smerter og gener



Indsatsen ved komplekse tilstande
Er centreret om 

et fast tilholdssted som:

 Styrer behandlingen
 Informerer og underviser patient og pårørende om 

tilstanden
 Sikrer relevant medicinering
 Tilpasser aktiviteten og instruerer patient i 

relevante fysiske øvelser
 Starter psykologisk bearbejdning med henblik på 

forbedret livskvalitet og mestring af den kroniske 
smertetilstand - og eventuelle funktionstab

tilbyder Tværfaglig indsats ved flere faggrupper:
Læge
Sygeplejerske
Psykolog
Fysioterapeut
Socialrådgiver

Behandlingen tager  
normalt 6-24 måneder 
afhængig af problemstillingen



Vurdering af patient – og behandlingseffekt

 Anamnese
 Symptomer

 Debut, lokalisation, udbredning, 

 Smerteintensitet (Numerisk Rating Scale)

 Provokerende, lindrende faktorer

 Sociale forhold

 Objektiv undersøgelse

 Spørgeskema 
 SF-36 (helbredsstatus, livskvalitet)

 EORTC

 Physical Activity Scale (PAS, samlet fysisk aktivitetsniveau på 
et hverdagsdøgn)

 Hospital Anxiety and Depression Scale



Objektiv undersøgelse
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Farmakologisk analgetisk behandling

 Stabilisering af opioider

 Depot opioider

 Opioidskift

 Stabilisering/(sanering) af anden medicin

 Benzodiazepiner

 NSAID

 Behandling af smertetilstand

 Behandling af evt. depression/angst



Perifer neurogen smertetilstand

Gabapentin (Pregabalin) 
NNT=4

Lamictal

TCA 
NNT=2-3  

Absolutte og relative  
kontraindikationer til TCA

SNRI 
NNT=4   

Opioider
NNT=2,5-4  

Modificeret fra: Bach, Ugeskrift for læger 2006; Dworkin, Pain 2007

Behandlingsalgoritme 



Fysioterapeutisk indsats

 ”Skånsom/specifik” genoptræning

 Varmtvandsbassin træning med bevægelsestræning

 Myofascial Release-behandling 

 (Fysioterapeut  Kirsten Rosenlund Tørslef )

 Udspænding/ Afspænding

Relevante øvelser 
og aktivitetstilpasning



Psykologisk intervention
 Vurderende samtale:

 1-2 samtaler

 Kortvarigt individuelt forløb:

 3-9 samtaler

 Ved ukomplekse psykologiske 

problemstillinger

 Længere individuelt forløb:

 3-9 måneder

 Ved komplekse psykologiske problemstillinger

Mestring af den 
Komplekse tilstand
Samtaleterapi
Cognitiv terapi
Afspænding 
Mindfulness



Socialrådgiver
 Sikre pt.s rettigheder 

 Sociale lovgivning

 Arbejdsmarkedslovgivning

 Pensionslovgivning

 Sikre udbetaling af forsikringssum

 Sikre tilskud 

 Legater

 Børn og unge 



Supplerende behandlingstiltag 

 Transkutan nervestimulation

 Stramt tøj/handske ved neurogen smertetilstand

 Spejlterapi ved CRPS



Information 

 Patient

 Pårørende

 Arbejdsgivere

 Kommune

 Praktiserende læge

 Hjemmepleje



Case 

 59 årig kvinde
 Tværfaglig indsats

 Farmakologisk

 Fysioterapeutisk

 Psykologisk

 Socialt

 NRS  reduceret 

 (fra 8 til 4)

 Funktionsniveau øget

 Livskvalitet øget

 Flexjob med anvendelse 
af pædagogisk 
kompetence 

Før Efter 



Afsluttende bemærkninger

 Senfølger er hyppige og mangfoldige

 Symptomerne udvikles tidligt, og sent

Behandlingsindsatsen skal starte så tidligt som 
muligt

Tværfaglig indsats med bl.a. 
aktivitetstilpasning kan blive nødvendig ved 
komplekse tilstande


