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Et udpluk af rapporterede senfølger i alfa-
betisk orden

Bliv klogere på senfølger og hvad du selv 
kan gøre

SIDE 4
At gennemgå et kræftforløb 
er en stor belastning både 
fysisk og psykisk, og depres-
sion, søvnløshed og vedva-
rende smerter er blot nogle af 
de senfølger, en kræftsygdom 
kan medføre. Heldigvis er der 
flere ting, du selv kan gøre for 
at få det bedre, hvis du kæm-
per med eftervirkninger af be-
handlingen
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3SENFØLGER VED KRÆFTBEHANDLING

HELBREDT FOR KRÆFT 
- MEN IKKE RASK

At gennemgå et kræftforløb er en stor belastning 
både fysisk og psykisk, og depression, søvnløshed 
og vedvarende smerter er blot nogle af de 
senfølger, en kræftsygdom kan medføre. Heldigvis 
er der flere ting, du selv kan gøre for at få det 
bedre, hvis du kæmper med eftervirkninger af 
behandlingen
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4 SENFØLGER VED KRÆFTBEHANDLING
Af Dorthe Brøker Kristensen 

En kræftbehandling er ikke kun en stor be-
lastning her og nu. Forskning viser, hvor-
dan folk år efter endt behandling kæmper 
med såkaldte senfølger, der i værste fald 
forringer livskvaliteten markant. Omkring 
100.000 danskere lider af eftervirkninger 
som hukommelsesbesvær, også kaldet 
kemohjerne, træthed og inkontinens, der 
kan gøre det vanskeligt at opretholde det 
liv, man havde før sin kræftsygdom, både 
arbejdsmæssigt og socialt. Du kan dog 
- om ikke blive senfølgerne 100 procent 
kvit, så ihvertfald få det markant bedre, 
hvis du lærer at tackle forandringerne på 
den bedst mulige måde. 

De hyppigste senfølger er smerter, depres-
sion og såkaldt fatique, en kræftrelateret 
træthed, der kan ramme hele kroppen. Men 
også evnen til at spise og gå på toilettet kan 
blive påvirket. 

For langt de fleste er alene det at få en 
kræftdiagnose en psykisk belastning, men 
bivirkningerne af behandlingen kan også 
give psykiske komplikationer. Dagligdags 
funktioner eksempelvis evnen til at gå 
på toilettet eller spise synkefunktionen 
kan blive ramt i en sådan grad, at det 
for nogen bliver socialt invaliderende. 
Folk undgår simpelthen fester og socia-
le sammenhænge, siger Elo Andersen, 
der er overlæge på Onkologisk Afde-
ling på Herlev Hospital.

Og Christoffer Johansen, der er 
overlæge, professor og forsknings-
leder i enheden, Livet efter kræft, 
på Center for kræftforskning i 
Kræftens Bekæmpelse, vurderer, 
at mellem 40 og 60 procent af lan-
dets 250.000 kræftoverlevere har 
vedvarende senfølger i større eller 
mindre grad.

Når du gennemgår en kræftbehand-
ling, hvad enten der er tale om stråler, kemo, 
kirurgi eller en kombination, er der stor risiko 

for at påvirke centrale funktioner, og du kan 
ikke forvente at få det samme liv som før, no-
get vil hænge ved. Behandlingerne er så gif-
tige, fordi vi gerne vil slå kræftcellerne ihjel, 
men det giver altså ofte andre skader, siger 
Christoffer Johansen. 

Han forklarer, hvordan for eksempel be-
stråling af det lille bækken, hvor livmoder og 
prostata ligger, kan give problemer med både 
afføring, inkontinens og smerter ved samleje. 
Ligesom stråler i armhulen kan påvirke vejr-
trækningen, fordi lungerne bliver ramt.

Graden af bivirkninger og måden at hånd-
tere dem på, er ifølge Elo Andersen vidt for-
skellig, og der er et stort spænd. 

Nogen lever videre fuldstændig som før, de 
blev syge, mens andre må lægge livet helt og 
aldeles om. Der er patienter, der må opgive 
deres erhverv, fordi de ikke længere kan va-
retage jobbet og må omskoles eller eventuelt 
pensioneres, siger Elo Andersen.

Han forklarer at kræftpatienter bliver in-
formeret om disse eventuelle senfølger, når 
der påbegyndes en behandling, men en ny 

patient bliver tæppebombet med mange 
informationer, og går der flere år, før 

følgerne viser sig, har patienten i 
mange tilfælde glemt alt om det.

Ifølge Christoffer Johansen er 
det ekstremt udfordrende at få 
en dødelig sygdom, og det be-
kræftes i Bobby Zachariaes forsk-
ning. Han er professor, dr.med, og 

forsker blandt andet i senfølger af 
kræftbehandling ved Onkologisk 

Afdeling på Aarhus Universi-
tetshospital.

Depression og posttrau-
matisk stress er blandt de 
helt store problemer. En 
stor landsdækkende un-
dersøgelse blandt bryst-
kræftramte kvinder viser, at 

mindst dobbelt så mange i 
denne gruppe lider af depres-

sion, siger Bobby Zachariae og forklarer, 
at ikke mindst folks baggrund spiller en 
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5SENFØLGER VED KRÆFTBEHANDLING
stor rolle i forhold til, hvordan de tackler syg-
dommen. Forskningen peger på, at perso-
nens sociale forhold er en afgørende faktor. 
Jo lavere uddannet du er, og jo dårligere dit 
sociale netværk er, jo større risiko er 
der for at udvikle eksempelvis de-
pression.

Men også træthed og søvn-
problemer rammer et stort an-
tal. 

Normalt regner vi med, at 14 
procent har signifikant søvn-
besvær, men det er halvdelen, 
når vi taler kræftoverlevere, 
og det er en følge, der ser ud 
til at vare ved mange år frem, 
siger Bobby Zachariae, der 
netop nu skal i gang med at 
afprøve effekten af kognitiv 
adfærdsterapi mod disse 
søvnproblemer på en 
række forsøgspersoner.

Ifølge Elo Andersen 
kan nogle senfølger være 
varige, fordi nogle organ-
funktioner simpelthen ikke 
kan normaliseres.

Der vil være bivirkninger, vi 
desværre ikke kan gøre ugjorte. V i 
kan lindre smerter og støtte, og eksempelvis 
tilbyde træning til patienter, der oplever spise 
og synkeproblemer. Ligesom træning kan 
have en effekt mod lymfødem, som er den 
hævelse af arme og ben, der kan opstå, når 
du er blevet opereret for brystkræft. Der er 
intet positivt at sige om disse senfølger, men 
at vi ser flere skyldes, at der er flere langtids-
overlevere idag, og det må siges at være en 
positiv udvikling, siger Elo Andersen.
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6 SENFØLGER VED KRÆFTBEHANDLING

Nu sover jeg godt  
– HVER nat

Pia havde et ellers velfungerende liv, men en 
skilsmisse og en opslidende kamp om foræl-
dremyndigheden gav Pia for meget at tænke 
på. Pias familie og datteren Frederikke var 
bekymrede. De støttede naturligvis Pia og 
gjorde alt hvad de kunne for at hjælpe hende 
tilbage på rette spor. Snart skulle det dog vise 
sig, at et nyt problem dukkende op, nemlig 
problemer med at sove; noget, der rammer 
mange danskere hvert år, og som for mange 
ødelægger humøret og livskvaliteten.

Prøvende alt - men intet hjalp

”Pludselig lå jeg der, nat efter nat, og havde 
svært ved sove. Jeg kunne være dødtræt, 
men brugte alligevel timer på at falde i søvn. 
Og når jeg endeligt gjorde det, fik jeg næsten 
aldrig mere end fem kvarters søvn, før jeg 
vågnede igen”, fortæller Pia. Søvnløsheden 
gjorde Pias liv surt. Hun forsøgte sig med 
tabletter med Baldrian og ekstra lange ture 
med hunden før sengetid, men hun kunne 
ikke komme de søvnløse nætter til livs.

Sedaforte blev løsningen

Da Pia en dag sad og læste, faldt hendes 
øjne på en reklame for naturmidlet Sedaforte. 
Det var beskrevet som et plantebaseret præ-
parat, der virkede på flere måder i forhold til 
søvn. Da hun læste, at præparatet virkede af-
slappende og ikke sløvende, besluttede Pia 
sig for at prøve, og bestilte en pakke hjem. 

”Efter fire til fem uger begyndte der at ske 
noget. Jeg kunne ganske enkelt mærke, at 
det virkede. Hvis jeg tager en Sedafortetablet 
hver aften en time før jeg går i seng, falder 
jeg hurtigere i søvn og sover godt hele nat-
ten. I dag kan jeg endda vågne op og gå på 
toilettet - og så gå ind i seng og sove videre 
bagefter”, fortæller Pia. 

”Det er ganske enkelt en stor lettelse, at mine 
søvnproblemer er løst så enkelt, og jeg kan 
bare mærke, hvordan mit livsmod og gode 
humør er tilbage, fordi jeg, takket være Seda-
forte, nu atter får min gode nattesøvn”.

Vil du prøve Sedaforte?

Sedaforte indeholder planterne citron-
melisse, kamille, schisandra og humle. 

Sedaforte regulerer søvnmønsteret og 
virker afslappende uden at sløve.

Fra kr. 99,- for to måneders 
forbrug. 

Sedaforte kan bestilles på wellvita.dk 
eller på tlf. 82 30 30 40.

Da vi møder Pia i hendes dejlige hus i Grindsted, er det en frisk og 
glad kvinde, der åbner døren, og ingen ville tro at hun for kort tid siden 
konstant var træt og irritabel som følge af søvnbesvær.

KLIK HER FOR AT LÆSE 
MERE OM SEDAFORTE

Det gør Sedaforte
Giver en rolig nattesøvn

Virker afslappende 

Sløver ikke 

Sænker stressnivauet
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8 SENFØLGER VED KRÆFTBEHANDLING

ET UDPLUK AF RAPPORTEREDE 
SENFØLGER I ALFABETISK ORDEN
Kilde: Kræftens Bekæmpelse

 ● Angst

 ● Arvævsdannelse

 ● Balanceproblemer, herunder tinnitus

 ● Depression

 ● Diarré eller forstoppelse

 ● Eksistentielle problemer og problemer 
med familien, arbejdsgiver, læge, kom-
mune m.fl.

 ● Forkortning af muskler/ fejlstilling af 
led (kontrakturer)

 ● Føleforstyrrelser

 ● Hedeture

 ● Hjerteproblemer

 ● Hukommelses- og koncentrationsbe-
svær

 ● Kramper

 ● Knogleskørhed

 ● Kunstig overgangsalder

 ● Lungeskader

 ● Lymfeødem og rosen

 ● Nerveforstyrrelser/ føleforstyrrelser

 ● Nedsat muskelkraft og bevægelighed

 ● Nedsat nyrefunktion

 ● Nedsat syn/hørelse

 ● Nedsat immunforsvar

 ● Påvirket eller ophørt sexliv

 ● Slimhindeproblemer - herunder ske-
detørhed og mundtørhed

 ● Smerter p.g.a. muskelspændinger og 
nervepåvirkninger, herunder helvedesild

 ● Spise- og synkeproblemer

 ● Stikken og prikken i fingre og tæer

 ● Søvnproblemer

 ● Talebesvær

 ● Tandskader efter stråle- og kemote-
rapi

 ● Træthed/fatigue

 ● Vandladnings-/ afføringsproblemer

 ● Vejrtrækningsproblemer

 ● Vægtøgning eller vægttab
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10 SENFØLGER VED KRÆFTBEHANDLING

GUIDE:  
BLIV KLOGERE PÅ 
SENFØLGER OG HVAD DU 
SELV KAN GØRE
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11SENFØLGER VED KRÆFTBEHANDLING
FØLEFORSTYRRELSER 
(NERVESKADER)

Bestemte typer kemoterapi kan give skader 
på nervebanerne. Generne spænder fra let 
ændret følesans i fingre og tæer til invalide-
rende gangbesvær.
Risikoen for nerveskader øges, jo mere 
behandling du har fået med bestemte typer 
kemoterapi. Generne aftager, når behand-
lingen ophører og forsvinder som regel med 
tiden. Men hos nogle kan føleforstyrrelserne 
blive permanente. 
Hvad kan du selv gøre for at mindske ge-
nerne?
Mens du er i behandling og i tiden efter 
behandlingen, kan du:

 ● Fortælle din læge om begyndende 
symptomer på nerveskade, så de rette 
forholdsregler kan tages. Dermed kan 
du  undgå en forværring.

 ● Brug sokker og gode sko, der ikke 
klemmer.

 ● Skift ofte fodtøj.
 ● Brug handsker ved f.eks. havearbejde 

og opvask.
 ● Tjek fødder og hænder for sår og 

rifter (undgå sko, der gnaver).
 ● Brug en god fed fugtighedscreme.
 ● Dyrk motion der er tilpasset din 

tilstand.
 ● Fodmassage og fodbad.

LYMFØDEM

Et lymfødem er en kronisk hævelse, der 
f.eks. kan opstå efter operation eller stråle-
behandling af kræft. Lymfødem opstår oftest 
i en arm eller i et ben.

Behandling af lymfødem kræver livslang 
kompressionsbehandling. Som regel består 
behandlingen af fysioterapi, kompressions-
strømper og hudpleje. Hvis lymfødemet 
ikke rigtig reagerer på denne behandling og 
stadig generer, kan operation med fedtsug-
ning komme på tale. Du opnår størst effekt 
ved også at bruge kompressionsstrømpen 
om natten. 

TRÆTHED

Mange kræftramte oplever, at de i perioder 
lider af en vedvarende træthed (fatigue), der 
kan skyldes selve sygdommen eller være en 
bivirkning af behandlingen. 
Hvis du lider af længerevarende eller kronisk 
træthed (kaldes også fatigue), kan du opleve 
en følelse af overvældende træthed, svag-
hed og mangel på energi. Og det kan være 
vanskeligt at koncentrere sig og svært at 
tænke eller tale klart. 
Langt de fleste, der lider af træthed, får flere 
kræfter og forøget livskvalitet af at bevæge 
sig. Både erfaringer og flere videnskabelige 
studier har vist, at fysisk aktivitet kan lindre 
trætheden, og at du kan opleve at få mere 
energi i takt med, at du kommer i gang med 
træningen. 

ÅNDENØD

Åndenød er det mest almindelig symptom 
ved lungekræft og ved kræft, der har spredt 
sig til lungerne (lungemetastaser). 
Åndenød kan være til stede hele tiden eller 
komme, når du er fysisk aktiv. Du kan også 
få åndenød, når man taler, er træt eller 
bange. Når du har åndenød, har du svært 
ved at trække vejret, og det kan være meget 
ubehageligt ikke at kunne få luft. Det kan 
føles som om, du hele tiden har noget tungt 
liggende på brystet. Åndenød påvirkes af 
den fysiske og psykiske tilstand, du er i, og 
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12 SENFØLGER VED KRÆFTBEHANDLING
findes i forskellige grader � nogle bliver blot 
hurtigt forpustede, mens andre er nødt til at 
ligge i sengen det meste af døgnet.
Det er muligt at lindre åndenød ved medi-
cinsk behandling og ved hjælp af forskellige 
åndedrætsøvelser og hvilestillinger.

TIDLIG  
OVERGANGSALDER 

Nogle kræftbehandlinger hæmmer pro-
duktionen af kønshormon hos kvinder og 
mænd. Når koncentrationen af kønshormon 
nedsættes, går kvinder i overgangsalder, og 
mænd kan få hormonelle senfølger. Mænds 
testosteronniveau falder normalt gradvist 
med alderen. Ved kræftbehandling, der 
sænker niveauet af testosteron pludseligt, 
kan mænd få hormonelle senfølger, der 
ligner de gener, kvinder oplever i overgangs-
alderen.

Symptomer på nedsat koncentration af 
testosteron: 

 ● nedsat evne til at få rejsning (impo-
tens)

 ● mindsket lyst til sex
 ● hedeture
 ● ømhed af brystet
 ● humørsvingninger
 ● nedsat skægvækst 

Er du blevet behandlet for testikelkræft, kan 
du have for lavt niveau af mandligt kønshor-
mon i blodet, og så vil behandling med 
dette hormon give lysten og rejsningsevnen 
tilbage.
Nogle mænd får det bedre efter en kort be-
handling med hormonet progestogen. 
Diarré og tarmproblemer

Diarré (tynd afføring flere gange om dagen), 
tendens til tyndere afføring end tidligere, 
luftdannelse og rumlen i maven er proble-
mer, som mange kræftpatienter oplever. 
Og nogle patienter, der har fået strålebe-
handling i mave-tarmområdet, kan risikere 
at have problemer med fordøjelsen resten 
af livet. Når du har diarré, kommer maden 
gennem tarmen uden at blive fordøjet og 
optaget ordentligt. Det betyder, at kroppen 
optager færre næringsstoffer, vitaminer og 
mineraler og mindre væske. Men måske kan 
en kostomlægning hjælpe dig af med eller 
lindre fordøjelsesproblemerne.
Det er også vigtigt, at du spiser mange små 
måltider i løbet af dagen (gerne 6-8) i stedet 
for 3 store måltider. At spise hyppigt gør det 
lettere for dig at få nok at spise.

MUNDTØRHED

Tørhed i munden kan gøre det svært at tale, 
tygge og synke. Det kan også give svie, 
tandproblemer, dårlig ånde og ubehagelig 
smag i munden. Spytmængden kan være 
meget lille, eller spyttet kan være meget sejt. 
Mundtørhed giver ofte også smagsforandrin-
ger, så maden ikke længere smager, som 
den plejer. Det kan påvirke lysten til at spise, 
og du kan få svært ved at få tilstrækkelig 
næring. Det kan også være, at mundtørhed 
påvirker lysten til at være sammen med 
andre mennesker i sociale sammenhænge, 
fordi du måske har svært ved at tale og 
spise. 
Mundtørhed, der er opstået som følge af 
en behandling, vil oftest forsvinde nogle 
måneder efter afsluttet behandling. Andre 
gange kan mundtørhed vare ved. Det kan 
ske i de tilfælde, hvor problemet skyldes 
selve kræftsygdommen, eller hvis behand-
lingen har givet permanent nedsat spytfunk-
tion. Strålebehandlingen i det område, hvor 
spytkirtlerne sidder (hoved-halsområdet), 
kan medføre varig mundtørhed.
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13SENFØLGER VED KRÆFTBEHANDLING
Dette kan være en god idé for dig:

 ● Drik rigeligt med væske cirka 2 liter 
om dagen og drik hyppigt 

 ● Sut på små stykker is eller spis små 
stykker frugt 

 ● Hold munden fugtig ved at skylle og 
væde munden f.eks. ved at drikke mild 
citronte, kamillete eller almindeligt vand 

 ● Brug en lille forstøver til at spraye 
mundhulen med vand 

 ● Brug sukkerfrit tyggegummi 
 ● Brug spytstimulerende midler, f.eks. 

tyggetabletter eller spray spørg på 
apoteket 

 ● På apoteket eller på hospitalet kan du 
få noget, der hedder "kunstig spyt", som 
kan være en hjælp ved mundtørhed 

 ● Lav en gel af vand og husblas i den 
konsistens, der passer dig, og smør det 
på mundens slimhinder 

 ● Smør mundhulen med en spise-
skefuld vegetabilsk olie. Det kan især 
hjælpe om aftenen. Mandelolie har en 
mild og behagelig smag 

 ● Træk vejret gennem næsen (når det 
er muligt) 

 ● Smør vaseline eller pomade på læ-
berne, så de ikke revner eller udtørrer 

 ● Prøv at undgå eller mindske dit for-
brug af alkohol, kaffe og cigaretter dette 
forværrer nemlig mundtørheden

KEMOHJERNE

’Kemohjerne’ eller ’kemotåge’ bruges af 
og til som betegnelse for en tilstand med 
nedsat koncentrationsevne og hukommelse, 
som nogle kræftpatienter oplever i forbin-
delse med behandling for en kræftsygdom. 
Symptomerne forsvinder oftest af sig selv.

Symptomerne på kemohjerne er: 

 ● Nedsat hukommelse
 ● Koncentrationsevne
 ● Vanskeligheder ved at huske og gen-

kende navne, steder, begivenheder og 
nyligt modtagne beskeder

 ● Let at distrahere
 ● Har vanskeligheder ved at multi-taske 

Kilde: Kræftens Bekæmpelse
 

BIVIRKNINGER

Det er meget almindeligt at opleve gener 
i forbindelse med en kræftsygdom. Man 
kalder det bivirkninger, når der er tale om 
gener, der opstår i forbindelse med behand-
lingen og som holder op forholdsvis kort tid 
efter endt behandling.

SENFØLGER

Man kan også opleve, at generne fortsætter, 
at de bliver værre, eller at der opstår nogle 
nye gener lang tid efter behandlingen er af-
sluttet � f.eks. flere år efter. Sådanne gener 
bliver kaldt senfølger. Senfølger vil ofte være 
kroniske.

Behandling af kræft er forskellig fra syg-
dom til sygdom, ligesom der er forskel på, 
hvordan de enkelte kræftsygdomme påvirker 
kroppen. Derfor er det også meget forskel-
ligt, hvilke bivirkninger og senfølger, der kan 
opstå hos den enkelte.

De fleste gener holder op i løbet af nogle 
uger eller måneder, efter behandlingen er af-
sluttet. Men nogle gener kan blive kroniske.
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser

Slank

Se mere 
på bt.dk/plus 

eller 
b.dk/plus


