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HVAD ER SENFØLGER?

Ved senfølger forstås sædvanligvis blivende forandringer som 

følge af sygdommen eller behandlingen

Kilde: Kræftplan III



MIN HISTORIE

1995: DEBUT som 43–årig - ingen spredning

2003: TILBAGEFALD I – lokal spredning

2004: TILBAGEFALD II – regional spredning

2009: TILBAGEFALD III - fjernspredning



1995: DEBUT – venstre bryst  
ingen spredning

DIAGNOSE:

• knude 0,5 cm, østrogen+

BEHANDLING:

• Lumpektomi

• Rømning af venstre aksil – signalpostmetode endnu ikke kendt

• Stråleterapi mod venstre bryst

SENFØLGER:

• Ingen 



TILBAGEFALD I 2003 – venstre bryst  
lokal spredning

DIAGNOSE:

• Knude 1,6 cm, kutant recidiv, østrogen+, progesteron+, Her2Neu+, P53+

BEHANDLING:

• Mastektomi og delhudstransplantation

• Stråleterapi mod ovarier

• Maveinjektioner med zoladex

• Aromasin (femar)



SENFØLGER ved TILBAGEFALD I 

Skedetørhed: (stråleterapi mod ovarier?)



TILBAGEFALD II 2004 
regional spredning til højre aksil

DIAGNOSE:

• 75 % af lymfekirtlerne inficeret, perinodalitet, østrogen+, progesteron-, 

Her2Neu- og P53-

BEHANDLING:

• Rømning af højre aksil

• CEF

• Stråleterapi mod højre bryst og i højre aksil

• Tamoxifen 



SENFØLGER VED TILBAGEFALD II

Lymfødem i begge arme (aksilrømning og stråleterapi)

Punktfortykkelser i hj lunge (stråleterapi) 

Bevægelsesproblemer (stråleterapi)

Nedsat muskelkraft (cef)

Red. af knogl. kalkindhold (cef)

Negleproblemer (cef)

Træthed (cef)

Sarte slimhinder (cef)
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TILBAGEFALD III 2009 
fjernspredning

DIAGNOSE:

• Metastaser i lever, rygrad og aksiller, østrogen+, Her2Neu-

BEHANDLING:

• Systemisk behandling: kemoterapi: Xeloda, Taxotere, Taxol + zometa 

• Regional behandling i leveren: kemoembolisering og laserbehandling



SENFØLGER VED TILBAGEFALD III 

Fedtlever (xeloda)

Vand i kroppen (taxotere)

Føleforst. i fingre og fødder (taxol)
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JEG BLEV OVERRASKET OVER 
SENFØLGERNE

• Jeg fik at vide, at der kunne være bivirkninger ved behandlingerne – ikke, at 

der kunne være senfølger

• Bivirkninger ved en behandling kan jeg overskue – de stopper, når 

behandlingen er slut – det er meget sværere med senfølger

• Jeg fik ikke at vide, hvad jeg kunne gøre ved senfølgerne



HVAD GJORDE JEG SÅ VED 
SENFØLGERNE (1)

Skedetørhed: resplens, vivag, multigyn actigel 

Gymnastik (KB-folder om kræft og seksualitet)

Lymfødem: Forbygg./vedligehold. lymfeterapi (selvbetaling)

Punktfortykkelser i lunge:  -

Bevægelsesproblemer: Gymnastik

Nedsat muskelkraft: Gymnastik, motion

Sarte slimhinder: -



HVAD GJORDE JEG SÅ VED 
SENFØLGERNE (2)

Træthed: Højst 1 aktivitet om dagen

Knoglernes kalkindhold: Det skal måles - Motion

Negleproblemer: Spise kalkholdige retter

Fedtlever: -

Vand i kroppen: Vanddrivende piller

Føleforst. fingre og fødder: -
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SENFØLGER – HVAD VIL JEG NU? (1)

Selv om jeg er kræftpatient, har jeg forventning om og vilje til at arbejde mig 

tilbage så nær min normaltilstand som muligt:

• Jeg vil have sex jævnligt!

• Jeg vil ikke have tykke arme!

• Jeg vil ikke ligne en michelinmand!

• Jeg vil op på stiletterne igen!

• Osv.



SENFØLGER – HVAD VIL JEG NU? (2)

• Derfor vil jeg fortsat søge oplysninger om, hvad jeg kan gøre

• Jeg synes, at jeg er en informeret patient, men der er til stadighed nye 

oplysninger om senfølger, som overrasker mig, og som er vigtige for mig

• Jeg har derfor fortsat et udækket behov for information og opfølgning i 

relation til senfølger



JEG ØNSKER MIG 

At der i behandlingssystemet er viden og forståelse for senfølger, så det sikres

• At senfølger forebygges

• At senfølger identificeres

• At senfølger behandles 

• At der er en plan for behandling af mine senfølger

• At der er information om mine rettigheder mht. behandling af senfølgerne, 

herunder især om lymfeterapi



HVORDAN?

• Systematisk dataindsamling om bivirkninger og senfølger hos patienterne

• Etablering af videnbank om bivirkninger og senfølger

• Etablering af specialiserede rehabiliterings- og senfølgeenheder ved alle 

kræftafdelinger med henblik på at vurdere og afhjælpe senfølger hos 

kræftpatienter

• Enhederne skal for hver enkelt patient under patientforløbet og efterkontrollen 

foretage en løbende vurdering af senfølger, forebyggelse, behandling og 

lindring samt oplyse patienten om rettigheder i forhold hertil 
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GODE RÅD FRA MIG

• Det er vigtigt at være på forkant med patientens risiko for at udvikle 

senfølger

• Udarbejde ændrede faktablade, som sondrer mellem bivirkninger og 

senfølger


