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Forord 
 
 
Rehabilitering efter kræft har været omtalt som et vigtigt indsatsområde i de seneste 10 års kræft-
planer. Det skyldes, at der er mere og mere optimisme i forhold til, at kræft enten kan helbredes, 
eller at kræftpatienter kan leve i mange år med en kræftsygdom, som er holdt i ro af behandlingen. 
Desværre kan sygdomsforløbet og behandlingen have alvorlige konsekvenser for den enkelte 
kræftpatient, som har behov for rehabilitering både fysisk, psykisk og socialt.  
 
Vi ved desuden i dag, at mange kræftpatienter får specifikke problemer og symptomer, som har 
indflydelse på kræftpatienters helbred og mulighed for at genoptage arbejde og deltagelse i fami-
lieliv efter den primære behandling. Det kan dreje sig om psykiske problemer som angst og de-
pression eller om kropslige problemer i form af smerter, føleforstyrrelser, hævelse og en række 
andre problemer relateret til den enkelte kræftsygdom. Behandling af senfølger vil ofte være en 
forudsætning for en god rehabilitering. 
 
Kræftens Bekæmpelse vil med dette strategiske oplæg sætte fokus på, hvordan rehabilitering af 
kræftpatienter kan forbedres. De hidtidige planer har været meget overordnede, og der er nu be-
hov for en mere konkret og målrettet indsats i alle dele af det danske sundhedsvæsen. Der skal 
være mere fokus på, at kræftpatienter med behov for rehabilitering og behandling af senfølger får 
vurderet deres behov på en systematisk måde, og at der tilbydes en plan for rehabilitering og be-
handling af senfølger.  
 
Det er Kræftens Bekæmpelses vurdering, at alle dele af sundhedsvæsenet har en forpligtelse til at 
identificere behov for rehabilitering hos kræftpatienter, og at behovene skal tilgodeses på det rigti-
ge niveau. Der er således behov for en tydeligere ansvarsplacering. Det betyder bl.a., at hospita-
lerne skal have en mere fremtrædende rolle på dette felt både over for patienterne og i forhold til at 
drive den faglige udvikling. 
 
Kræftens Bekæmpelse mener, at det nu er tid til at komme videre. Selv om der på en række områ-
der er behov for mere viden, bør der handles så godt som muligt på det foreliggende grundlag. 
Kræftens Bekæmpelse ønsker med dette oplæg at fremme arbejdet med en masterplan for kræft-
rehabilitering i Danmark. Når vi får mere viden, vil indsatsen løbende skulle justeres. Kræftens Be-
kæmpelse vil i de kommende år afsætte betydelige forskningsmidler til området, så der sker en 
stadig udvikling af vores vidensgrundlag. 
 
 
Frede Olesen 
 
Formand for Kræftens Bekæmpelse 
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Kræftrehabilitering på den politiske dagsorden 
 

Anbefalinger 
 
Kræftpolitiske initiativer som grundlag for en masterplan 
Kræftens Bekæmpelse mener, at der efter ca. 10 års kræftplanlægning med meget overordnede 
anbefalinger i forhold til kræftrehabilitering nu er grundlag og behov for mere konkrete indsatser i 
forbindelse med kræftplan III. 
 
Ændret lovgivning 
Helt overordnet vil Kræftens Bekæmpelse opfordre til, at Sundhedsloven revideres, så begrebet 
”rehabilitering” indgår. Dette vil sikre bredere tilgang til kræftpatienters funktionsevne i forhold til 
såvel fysiske, psykologiske og sociale behov. Desuden bør den nuværende sondring mellem spe-
cialiseret genoptræning/rehabilitering og almindelig genoptræning/rehabilitering ændres, så det ik-
ke virker begrænsende for sygehusenes muligheder og forpligtelser i forhold til at gøre en rehabi-
literingsindsats for kræftpatienter med et specialiseret behov. Indtil en lovændring er på plads, kan 
sundhedsaftalerne anvendes som et instrument til at tydeliggøre samarbejdet mellem region og 
kommuner om rehabiliteringsopgaven.  
 
Behovsvurdering og rehabiliteringsplan 
Det er Kræftens Bekæmpelses vurdering, at den systematiske vurdering af rehabiliteringsbehov 
hos alle kræftpatienter ikke er på plads. Det gælder for såvel kræftpatienter i pakkeforløb som den 
store gruppe af kræftpatienter, der ikke kommer i pakkeforløb.  Kræftens Bekæmpelse vil stærkt 
opfordre til, at alle kræftpatienter systematisk vurderes for deres behov for rehabilitering, og at 
tidspunkterne for vurdering ligger såvel i behandlingsfasen som i opfølgningsfasen. På baggrund 
af behovsvurderingen bør der lægges en individuel plan for rehabiliteringsforløbet. Kræftens Be-
kæmpelse vil opfordre Sundhedsstyrelsen til snarest at tage initiativ til, at opfølgning på patientens 
oplevede behov for rehabilitering og mulige senfølger systematiseres for de enkelte diagnosegrup-
per, og at opfølgning også sker som led i de kliniske kontroller eller som særlige konsultationer 
med fokus på dette.  
 
Stratificeret indsats 
Kræftens Bekæmpelse finder, at der som for kronikerindsatsen kan være behov for en stratificeret 
indsats, hvor kræftpatienters behov kan beskrives i forhold til begrænsede behov, behov og sen-
følger, som kræver en specialiseret indsats, og særligt komplekse behov for rehabilitering. Kræf-
tens Bekæmpelse finder det afgørende, at behovene tilgodeses på det rigtige niveau. Der er med 
den primære opgaveplacering i kommunerne en risiko for, at patienter med senfølger og komplek-
se behov ikke får rehabilitering på et tilstrækkeligt højt niveau. 
 
Ansvarsplacering 
Kræftens Bekæmpelse foreslår, at regionerne i højere grad pålægges at lede den faglige udvikling 
og påtage sig kræftrehabiliteringsopgaver. Der er nu f.eks. evidens for, at tidlig fysisk aktivitet un-
der behandling har positiv effekt, og at tidlig fysioterapi kan forebygge lymfødem. Der er på syge-
husene gode erfaringer med rehabiliterende indsats, f.eks. på stomiområdet. Det må forventes, at 
der er faglige miljøer på sygehusene, som kan løfte rehabiliteringsopgaven, hvis der afsættes res-
sourcer, og der er ledelsesmæssig bevågenhed.  
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Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at der som et led i Kræftplan III ved alle kræftafdelinger etable-
res specialiserede rehabiliterings- og senfølgeenheder med henblik på at forbedre mulighederne 
for at vurdere og afhjælpe senfølger hos kræftpatienter med behov for en specialiseret indsats. 
Disse enheder kan samtidig understøtte kommunernes faglige udvikling i forhold til den mere ved-
ligeholdende rehabilitering. 
 
Kræftens Bekæmpelse finder, at den kommunale kræftrehabilitering bør tage udgangspunkt i en ny 
dansk MTV om evidensen for et rehabiliteringsprogram bestående af fysisk træning og psykoso-
ciale interventioner. Som opfølgning på de kommunale kræftrehabiliteringsprojekter vil Kræftens 
Bekæmpelse i dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL sætte den kommunale kræft-
rehabilitering på dagsordenen med fokus på netværksdannelse og uddannelse. 
 
Der er herudover behov for, at der etableres et landsdækkende tilbud til en gruppe af kræftpatien-
ter med særligt komplekse behov for rehabilitering.  
 
Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at der på finansloven fra 2011 afsættes 20 mio. kr. om året til 
forskning og udvikling af rehabiliteringstilbud for kræftpatienter med komplekse behov med ud-
gangspunkt i RehabiliteringsCenter Dallunds erfaringer. Der skal på centeret være fokus på viden- 
opsamling og uddannelse af sundhedsfagligt personale i kræftrehabilitering. 

 
Pakkeforløb, retningslinjer og forløbsprogrammer 
Kræftens Bekæmpelse vil opfordre Sundhedsstyrelsen til snarest at tage initiativ til, at der ned-
sættes arbejdsgrupper, der kan udarbejde specifikke retningslinjer og forløbsbeskrivelser for re-
habilitering inden for de enkelte diagnoser. Retningslinjerne bør indarbejdes i pakkeforløbene. Til-
gangen til retningslinjer bør være tværfaglig, idet såvel fysiske, psykiske og sociale problemstil-
linger bør omfattes. Kræftens Bekæmpelse vil desuden opfordre Sundhedsstyrelsen til i lighed 
med hjerterehabilitering at udarbejde en vejledning om kræftrehabilitering med beskrivelse af syge-
husenes og kommunernes opgaver mv. 
 
Registrering af senfølger og kvalitetssikring 
Kræftens Bekæmpelse vil opfordre sundhedsmyndigheder og faglige selskaber til, at der sker en 
systematisk registrering af rehabiliteringsbehov og senfølger, så senfølger i relation til nye behand-
lingsregimer identificeres.   
 
Det er ikke muligt i de nuværende dokumentationssystemer at vurdere, om den relevante behovs-
vurdering finder sted, og ikke mindst i primærsektoren er der ingen dokumentation af rehabilite-
rende aktiviteter. Kræftens Bekæmpelse finder derfor, at regionerne og kommunerne bør vurdere, 
hvorledes datagrundlaget for kræftrehabiliteringsaktiviteter i Danmark kan forbedres.  
 
Forskning 
Kræftens Bekæmpelse har afsat betydelige midler til forskning i rehabilitering og senfølger. Det 
vurderes dog, at der er behov for et betydeligt forskningsinitiativ i form af en stor prospektiv ko-
horteundersøgelse af danske kræftpatienters rehabiliteringsbehov og senfølger over en længere 
årrække. Der er desuden behov for forskning i effekten af kræftrehabilitering. 
  
Udvikling 
Kræftens Bekæmpelse vil foreslå, at der iværksættes et nationalt initiativ, f.eks. gennem nedsæt-
telse af en task force med fokus på alle aspekter af kræftoverleveres behov. Kræftens Bekæmpel-
se vil tage en ledende rolle i initiativet. 
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Kræftplaner og rehabilitering 
 
Forekomsten af kræftsygdomme i Danmark er støt stigende. Der er årligt ca. 31.000 personer, der 
får stillet diagnosen for første gang, og 210.000 danskere lever i dag med en kræftsygdom eller ef-
ter sygdommen. Heldigvis helbredes flere og flere kræftpatienter eller lever længere med deres 
sygdom. Men behandlingen er belastende, og for nogle kræftpatienter meget omfattende. Kræftpa-
tienter har derfor behov for rehabilitering. Mange har problemer og senfølger efter behandlingens 
afslutning, afhængigt af kræftsygdommen, behandling, spredning, andre tilstedeværende sygdom-
me mv. Kræftrehabilitering og senfølger vil således i de kommende år berøre flere og flere dan-
skere. 
 
I både Kræftplan I og II og ikke mindst i Sundhedsstyrelsens aktuelle sundhedsfaglige oplæg til 
Kræftplan III ”Styrket indsats på kræftområdet” er kræftrehabilitering et fokusområde. I alle planer 
påpeges, at kræftrehabilitering skal ses som en integreret del af kræftbehandlingen, at der bør ske 
en nøje afklaring af den enkelte kræftpatients behov for rehabilitering, og at der bør udvikles og 
implementeres kliniske retningslinjer og forløbsbeskrivelser.  
 
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at der trods 10 års planarbejde kun i begrænset omfang er sket 
en konkretisering af rehabiliteringsindsatsen for kræftpatienter i Danmark. Kræftens Bekæmpelse 
har derfor i sit høringssvar til Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige oplæg påpeget, at der er behov 
for en masterplan for kræftrehabilitering, således at patientens behov kortlægges i forhold til almen 
og specialiseret rehabilitering, og at koordineringen mellem regionale og kommunale tilbud syste-
matiseres. Kræftens Bekæmpelse har endvidere efterlyst, at planen bør omfatte målrettede rehabi-
literingsprogrammer til specifikke diagnosegrupper, og at kapacitetsbehovet beskrives.  
 
I et notat til høringssvaret påpeger Kræftens Bekæmpelse, at der mangler grundlæggende data 
vedrørende omfanget af rehabiliteringsbehov og senfølger samt aktivitetsdata både i hospitalssek-
tor, i almen praksis og kommunalt. Det anbefales derfor, at der sikres et bedre datagrundlag, og at 
der gennemføres målrettet forskning på området. Kræftens Bekæmpelse påpeger desuden, at der 
er behov for en nærmere definition af formålet med de enkelte indsatser, placering af ansvar for 
identifikation af patienternes behov og udmøntning af de konkrete behandlingsmæssige, psykiske 
eller andre indsatser, der er identificeret behov for hos den enkelte patient.  
 
Kræftens Bekæmpelse mener, at det nu er tid til at komme videre. Selv om der på en række områ-
der er behov for mere viden, bør der nu handles så godt som muligt på det foreliggende grundlag. 
For at fremme arbejdet med en masterplan for kræftrehabilitering vil Kræftens Bekæmpelse frem-
komme med en række forslag til masterplanens elementer. Når vi får mere viden, vil indsatsen lø-
bende skulle justeres. 
 

Hvad er behovet for kræftrehabilitering i Danmark? 

I Hvidbogen om rehabilitering1 defineres rehabilitering som: 
 

”en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. For-
målet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, 
psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilite-
ring baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sam-
menhængende og vidensbaseret indsats.”  

 

                                            
1
 Rehabilitering i Danmark. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Marselisborgcentret, 2004 
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Eftersom målene for kræftrehabilitering formuleres inden for fysiske, psykiske, sociale og til en vis 
grad eksistentielle dimensioner, vil der kunne indgå en række meget forskelligartede indsatser gå-
ende fra medicinske og kirurgiske indsatser til psykologiske og sociale indsatser, herunder ind-
satser i forhold til arbejdsliv, livsstil, fysiske rammer, hjælpemidler mv. Den rehabiliterende indsats 
starter allerede ved diagnosen, idet indsatsen bør planlægges så tidligt som muligt. Rehabilitering 
har fokus på aktiviteter, der generelt styrker funktionsevnen, f.eks. fysisk aktivitet. Imidlertid får 
mange kræftpatienter specifikke funktionsstab eller følger af sygdom og behandling, som kræver 
en specifik indsats. Det kan f.eks. være lymfødem (hævelse af arm) efter behandling for brystkræft. 
Den rehabiliterende indsats bør derfor også omfatte diagnostik og behandling af specifikke sen-
følger. Senfølger er typisk symptomer og problemer, der opstår i tilknytning til behandlingen og 
vedvarer over tid. Men senfølger som f.eks. lymfødem kan også opstå måneder til år efter behand-
lingen.  
 

UdskrivningBehandling

Senfølge/psykosociale behov

Kontrol

 
Der knytter sig nogen usikkerhed til estimeringen af omfanget af rehabiliteringsbehovet, men i ud-
gangspunktet har alle et behov for professionel støtte til at genetablere et så normalt liv som mu-
ligt. Mange vil kunne klare sig med de nære tilbud i almen praksis og i det nuværende kommunale 
system, jf. det mindst behovskrævende stratum i den omtalte risikostratificering, men flere under-
søgelser, som kort omtales herefter, viser, at der også er et betydeligt behov for en mere speciali-
seret og risikostratificeret indsats, og der er behov for løbende behovsanalyser, som kan målrette 
indsatsen. 
 
En dansk undersøgelse blandt ca. 2000 kræftramte, som skulle på et rehabiliteringsophold på Re-
habiliteringsCenter Dallund viste således, at ca. 60 pct. følte, at de var i dårligere fysisk form og 
havde ringere muskelstyrke før rehabiliteringsopholdet end andre med samme alder2.  
 
I samme undersøgelse angav 79 pct. af lungekræftpatienter og 66 pct. af brystkræftpatienter og 
tarmkræftpatienter, at de havde særligt belastende træthed (fatique). 30 pct. af brystkræftpatienter 
angav lymfødem, og 63 pct. angav hedeture. Blandt mænd med prostatakræft havde 69 pct. sek-
suelle problemer og 53 pct. vandladningsproblemer.  
 
En dansk undersøgelse har vist, at 47 pct. af kvinder opereret for brystkræft oplever smerter 2-3 år 
efter behandlingen, og 58 pct. rapporterer føleforstyrrelser3.  
 
Enkelte undersøgelser har belyst, hvordan kræftpatienter selv oplever støttebehovet efter kræft.  
En engelsk undersøgelse har set på kræftpatienters selvoplevede behov for støtte i forhold til 
fysiske, psykologiske, plejemæssige og andre behov umiddelbart efter kræftbehandlingen og 6 

                                            
2
 Mette Terp Høybye. Research in Danish cancer rehabilitation: Social characteristics and late effects of 

cancer among participants in the FOCARE research project. Acta Oncologica, 2007   
3
  Gärtner R, Jensen M-B, Nielsen J, Ewertz M, Kroman, N, Kehlet H. Prevalence of and factors associated 

with persistent pain following breast cancer surgery. JAMA 2009; 302:1985-92 
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måneder senere4. Umiddelbart efter behandlingen rapporterede 34 pct. af patienterne, at de havde 
5 eller flere uopfyldte behov. Efter 6 mdr. havde 20 pct. fortsat 5 eller flere uopfyldte behov. 11 pct. 
af patienterne med få behov lige efter behandlingen havde 5 eller flere behov 6 mdr. efter behand-
lingen.  
 
Et dansk studie har undersøgt kræftpatienters selvoplevede behov for fysisk og psykosocial 
rehabilitering ca. 15 måneder efter diagnosen5. Ca. 30 pct. af respondenterne havde psykiske 
reaktioner, 50 pct. havde frygt for tilbagefald, 44 pct. havde ernæringsproblemer, og 35 pct. havde 
brug for hjælpemidler eller fysisk genoptræning.  
 
I en norsk undersøgelse af kræftpatienters selvoplevede levevilkår svarede 27 pct., at de havde 
stort behov for en eller flere typer rehabiliterende indsats, og 35 pct. svarede, at de havde et be-
grænset behov6. Ca. 60 pct. af de patienter, som oplevede et behov for psykologisk rådgivning og 
fysisk træning, fik ikke noget tilbud. Senfølger og rehabiliteringsbehov, som ikke opfyldes, kan få 
konsekvenser for deltagelse i arbejdslivet, det sociale liv i alle dets facetter, det ægteskabelige 
samliv og livskvaliteten bredt set. Manglende rehabilitering har desuden økonomiske konsekvenser 
både for den enkelte og for samfundet i form af nedsat erhvervsindtjening og øget forbrug af sund-
hedsvæsenet.  
 
Der er forholdsvis få og usikre estimater af, hvor stor en andel af kræftpatienter, der har et behov 
for rehabilitering i et sundhedstjenesteperspektiv. I en hollandsk rapport angives, at ca. 25 pct. af 
kræftpatienter har behov for rehabilitering7. Det fremgår ikke, hvordan dette er estimeret. I en norsk 
rapport angives, at der hos ca. halvdelen af kræftpatienter er en god prognose, og at 20 pct. har 
behov for rehabilitering under indlæggelse og 30 pct. behov for dagtilbud. 10 pct. har behov for et 
ambulant tilbud. Blandt uhelbredeligt syge har 5 pct. behov for rehabilitering under indlæggelse, og 
10 pct. har behov for ambulante tilbud. Dertil kommer patienter med senfølger. Samlet betyder 
disse estimater, at knapt 50 pct. af kræftpatienter har behov for et rehabiliteringstilbud8.  
 
I en engelsk rapport fra NHS estimeres, at ca. 70 pct. af kræftpatienter vil have problemer, som 
kan klares ved, at patienterne med støtte fra sundhedsvæsenet lærer til at tage vare på problemer, 
som opstår. 30 pct. af kræftpatienter vil have problemer, der kræver en professionelt ledet indsats, 
og herunder vil ca. 5 pct. have behov for en specialiseret multidisciplinær indsats9. De engelske 
estimater danner baggrund for modellen for den graduerede indsats side 9. 
 

                                            
4
  Armes J et al. Patients’ supportive care needs beyond the end of cancer treatment: A prospective longitu-

dinal survey. J Clin Oncol 2009; 27:6172-79 
5
  Mikkelsen T, Søndergaard J, Sokolowski I, Jensen A, Olesen F. Cancer survivors’ rehabilitation needs in a 

primary health care context. Family Practice 2009; 26:221-30 
6
  Kreftrammedes levevilkår. Fafo-rapport 2008:47 

7
  Gijssen B et al. Kanker en revalidatie. Herstel en balans een innovatief programma, 2005 

8
  Kreftrehabilitering – et kunnskabsgrunnlag. Kreftforeningen, 2008 

9
  Department of Health. Macmillan Cancer Support. National Survivorship initiative. Vision. NHS 2010 
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Kræftens Bekæmpelses forventninger til en masterplan for 
kræftrehabilitering 

Tidlig rehabiliterende indsats i relation til behandling 

Flere nye undersøgelser har vist betydningen af en tidlig rehabiliterende indsats i relation til be-
handlingen. For eksempel har et dansk studie påvist, at et hospitalsbaseret superviseret motions-
program af 6 ugers varighed til kræftpatienter i kemoterapi kan mindske betydende træthed og øge 
fysisk funktionsevne og velbefindende10. På baggrund heraf er der aktuelt tilbud om fysisk træning 
under betegnelsen ”Krop og Kræft” under behandlingen på Rigshospitalet og på Århus Sygehus, 
hvor træningen foregår på Hejmdal i samarbejde med Kræftens Bekæmpelses rådgivning. En an-
den undersøgelse har påvist, at tidlig fysioterapeutisk indsats mod lymfødem lige efter operation 
hos kvinder med brystkræft, som havde fået fjernet lymfeknuder i forbindelse med operationen, re-
ducerer hyppigheden af lymfødem med ca. 70 pct.11. De danske hospitaler løfter i flere sammen-
hænge rehabiliteringsopgaven, f.eks. i forhold til stomipatienter og hoved-halskræftpatienter. Kræf-
tens Bekæmpelse forventer på denne baggrund, at Kræftplan III vil sikre, at danske kræftpatienter 
tilbydes fysisk træning under behandling, og at der tages stilling til, om den tidlige indsats mod lym-
fødem er god nok i Danmark.  
 
Den tidlige rehabiliterede indsat indebærer, at alle kræftpatienter fra diagnosen løbende vurderes i 
forhold til rehabiliteringsbehov, og at der for patienter med behov udarbejdes en specifik plan for 
rehabilitering. De onkologiske afdelinger og andre relevante afdelinger med kræftbehandling bør 
derfor have ekspertise inden for kræftrehabilitering og senfølger. 

Hvad skal et rehabiliteringsprogram indeholde?  

En helt ny dansk MTV har gennemgået den videnskabelige evidens for rehabiliterende indsats 
over for brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft12. MTVen anbefaler, at patienter diag-
nosticeret med bryst-, prostata- eller kolorektalkræft bør tilbydes et rehabiliteringsprogram bestå-
ende af fysisk træning og psykosociale interventioner, og at der til kvinder opereret for brystkræft 
udvikles og gennemføres lymfødembehandling i henhold til faglige retningslinjer, samt at der til 
mænd opereret for prostatakræft indføres bækkenbundsøvelser. Det er endnu ikke klarlagt, hvor 
store effekter der kan forventes gennem disse interventioner, og der er i høj grad brug for flere vi-
denskabelige undersøgelser inden for samtlige områder.  
 
Et rehabiliteringsprogram for kræftramte bør desuden indeholde information om betydning af sund-
hedsadfærd og relevant støtte til ændring af sundhedsadfærd i forhold til kost, rygning, generel fy-
sisk aktivitet og alkohol. Endelig skal rehabiliteringsprogrammet indeholde interventioner over for 
specifikke senfølger.  
 
MTVen anbefaler, at alle kræftpatienter systematisk vurderes for rehabiliteringsbehov i forbindelse 
med behandling eller kontrol, og at de skitserede interventioner iværksættes over for de personer, 
som efter vurdering har et behov. Kræftrehabilitering er således en opgave, der bør varetages så-
vel i hospitalsregi som i den kommunale sektor, ligesom almen praksis bør spille en betydelig rolle 
i relation til behovsvurdering, visitation mv.  

                                            
10

 Adamsen et al. Effect of a multimodal high intensity exercise intervention in cancer patients undergoing 
chemotherapy: randomized controlled trial. BMJ 2009,339:b3410 
11

 Lacomba MT et al. Effectiveness of early physiotherapy to prevent lymphoedema after surgery for breast 
cancer: randomized, single blinded clinical trial. BMJ 2010; 340:b5396 
12

 Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft en medicinsk teknologivurdering. 
Sundhedsstyrelsen 2010 
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Hvem har opgaven – region, kommune, almen praksis? 

Hvad mener Kræftens Bekæmpelse om placering af rehabiliteringsopgaven? 

Rehabilitering anvendes ikke som begreb i den danske sundhedslovgivning. I Sundhedsloven tales 
alene om genoptræning, og ifølge loven skal patienten tilbydes en genoptræningsplan ved udskri-
velse fra sygehus, hvis der er lægefagligt begrundet behov for det. Endvidere bestemmer Sund-
hedsloven, at kommunerne skal tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der har en lægefag-
lig begrundet genoptræningsplan efter udskrivning. Ifølge bekendtgørelsen til loven skelnes der 
mellem to former for genoptræning: Specialiseret genoptræning og almindelig genoptræning. Spe-
cialiseret genoptræning betegner genoptræning, som kræver et samtidigt eller tværfagligt samar-
bejde på speciallægeniveau med henblik på tæt koordinering af genoptræning, udredning og be-
handling. Til specialiseret genoptræning hører også genoptræning, som af hensyn til patientens 
sikkerhed forudsætter mulighed for bistand fra sundhedspersonale, som kun findes i sygehusregi. 
Almindelig genoptræning betegner den ikke-specialiserede genoptræning, det vil sige al øvrig gen-
optræning. 
 
Kræftens Bekæmpelse mener, at de nuværende definitioner i Sundhedsloven er uhensigtsmæssi-
ge. Selv om sundhedsmyndighederne har påpeget, at genoptræning defineres bredt og omfatter 
både fysisk, psykisk og social funktionsevne, er der i udformningen af genoptræningsplaner i prak-
sis fokus på den fysiske funktionsevne. Dermed sker der ikke en systematisk vurdering af f.eks. 
patientens psykosociale problemstillinger, selv om disse problemer er velkendte. Kræftens Be-
kæmpelse mener derfor at begrebet ”genoptræning” i lovgivningen bør erstattes af det bredere be-
greb ”rehabilitering”. Indtil en lovændring er på plads, kan sundhedsaftalerne anvendes som et in-
strument til at tydeliggøre samarbejdet mellem region og kommuner om rehabiliteringsopgaven.  
 
Opdelingen i specialiseret og almindelig genoptræning i den nuværende lovgivning giver anledning 
til forvirring og uhensigtsmæssig søjletænkning i indsatsen. Den meget snævre definition af spe-
cialiseret genoptræning betyder, at genoptrænings/rehabiliteringsindsatsen for kræftpatienter på 
sygehusene er meget begrænset, og at kommunerne har et økonomisk incitament til selv at vare-
tage genoptræningen. Det er eksempelvis fortsat uafklaret, om kommunerne kan forpligtes til at fi-
nansiere den fysiske træning på Hejmdal, som varetages af personale fra Århus Sygehus. Det vil 
være hensigtsmæssigt, hvis ”specialiseret” i forhold til genoptræning/rehabilitering får samme be-
tydning som for sundhedsvæsenets andre ydelser. Der vil samtidigt skabes et grundlag for, at sy-
gehusene kan udvikle specialiserede rehabiliteringsprogrammer baseret på høj faglig ekspertise 
og en tværfaglig indsats. Dermed kan sygehusene opbygge ekspertise i kræftrehabilitering med 
særligt fokus på behandling af senfølger i samarbejde med relevante kliniske specialer. En mulig-
hed er at etablere særlige enheder for rehabilitering og senfølger i tilknytning til de onkologiske af-
delinger med tæt samarbejde til de relevante kirurgiske afdelinger mv. 
 
Formålet med strukturreformen er bl.a., at de større kommunale enheder får bedre mulighed for at 
opbygge stærke faglige miljøer og for at etablere sundhedscentre mv. Status er i dag, at der er be-
tydelige problemer i kommunerne i forhold til kræftrehabiliteringen, og at den kommunale kræftre-
habilitering i mange kommuner ikke rigtig er kommet i gang, ligesom de kommunale tilbud har me-
get forskelligt indhold. Der er ikke er en tydelig afgrænsning i forhold til regionale og kommunale 
opgaver. Der er et stort behov for at koordinere rehabiliteringsforløbene, og erfaringer fra 11 kom-
munale kræftrehabiliteringsprojekter i 15 kommuner viser, at der er betydelige udfordringer i for-
hold til visitation og koordinering mellem dels hospital og kommune og dels forskellige kommunale 
forvaltninger13. Kommunale sundhedscentre bør danne rammen om den kommunale indsats. 
 

                                            
13

 Kommunal kræftrehabilitering. Erfaringsopsamling fra 11 kommuner. Syddansk Universitet 2010 
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Kræftens Bekæmpelse foreslår, at regionerne pålægges et større ansvar i rehabilitering af kræftpa-
tienter med fokus på tidlig start af den rehabiliterende indsats og behandling af senfølger. Kommu-
nerne vil kunne fokusere på rehabilitering på baggrund af den evidens, der er for fysisk aktivitet og 
psykosociale støtteprogrammer, arbejdsmarkedstilknytning mv. En sådan opgavefordeling vil gøre 
ansvarsfordelingen tydeligere, og det vil være muligt i almen praksis at visitere til rehabilitering og 
senfølgebehandling på relevant niveau. 

Model for graduering af indsats  

 

Særligt komplekse 

Behov for 
rehabilitering

Rehabilitering og 
senfølger der kræver 
specialiseret indsats

Begrænsede rehabiliteringsbehov

Støttet egenomsorg

5%

25%

70%

 
 
I lighed med Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for kronisk sygdom kan kræftrehabilitering 
beskrives som en gradueret sundhedsfaglig indsats, hvor kræftpatienter kan stratificeres i forhold 
til forskellige behov for indsats, og hvor indsatsen bør varetages på det fagligt relevante niveau14. 
Kræftpatienter med afgrænsede rehabiliteringsbehov, eller behov for professionelt støttet egenom-
sorg, hvor behovsvurderingen på sygehus ikke indikerer komplekse behov eller behov for speciali-
seret rehabilitering og behandling af senfølger kan rehabiliteres i kommunalt regi i tæt samarbejde 
med almen praksis. For kræftpatienter med behov for specialiseret indsats, herunder senfølger el-
ler kendt risiko for senfølger, f.eks. efter brystkræft, hoved/halskræft, hjernekræft mv., starter reha-
bilitering som en specialiseret indsats på det behandlende sygehus. Der kan ikke på baggrund af 
den nuværende viden siges noget præcist om, hvordan kræftpatienter fordeler sig i den stratifice-
rede model. Engelske estimater tyder dog på, at fordelingen er som anført i modellen. Da estima-
terne anvendes i NHS National Cancer Survivorship Initiative tages udgangspunkt heri. 

Til den tidlige specialiserede indsats hører f.eks. fysisk træning under behandling, tidlig fysioterapi 
for at modvirke lymfødem mv. Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at der som et led i Kræftplan III 
ved alle kræftafdelinger etableres specialiserede rehabiliterings- og senfølgeenheder med henblik 
på at forbedre mulighederne for at vurdere og afhjælpe senfølger hos kræftpatienter med behov for 
en specialiseret indsats. Disse enheder vil samtidig kunne inspirere kommunernes faglige udvikling 
i forhold til den mere vedligeholdende rehabilitering.

                                            
14

 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Sundhedsstyrelsen, 2008 
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Er der særlige grupper? – De knuste patienter 

Det er ikke muligt på baggrund af den videnskabelige litteratur at identificere specifikke patient-
grupper med et behov for intensiv rehabilitering. Kræftens Bekæmpelse er bekendt med enkelt-
sager, hvor et intensivt og længerevarende rehabiliteringsophold har haft betydning i forhold til at 
genoprette funktionsevnen. De faglige miljøer peger på flere patientgrupper, hvor sygdommen kan 
være særligt belastende, herunder patienter med hjernekræft, hoved-halskræft, lungekræft og 
hæmatologiske kræftformer. Der er således i Region Hovedstaden blevet henvist enkelte kræftpa-
tienter til rehabiliteringsophold på Esbønderup. På Vejlefjord henvises ca. fire patienter med hjer-
netumor om måneden. Ifølge de faglige miljøer vil det øge rehabiliteringsbe-hovet, hvis der er ko-
morbiditet, høj alder, sociale problemer, manglende socialt netværk, livsstils-problemer mv.  Der er 
i de kommunale rehabiliteringsprojekter identificeret særligt belastede kræft-patienter, som kræver 
en betydelig kommunal rehabiliteringsindsats på baggrund af komplekse og langvarige behov for 
rehabilitering og betydelig risiko for funktionsnedsættelser på afgørende funktionsområder, og hvor 
der er behov for en betydelig tværfaglig indsats15.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RehabiliteringsCenter Dallund 

RehabiliteringsCenter Dallund har hidtil modtaget få patienter med særligt komplekse behov for 
kræftrehabilitering. De fleste patienter har haft begrænsede behov eller behov svarende til det mid-
terste segment i modellen for graduering af indsats.   
 
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at der er en mindre gruppe af kræftpatienter, der har et særligt 
komplekst behov for rehabilitering. For denne gruppe er der behov for et center, som kan varetage 
intensiv rehabilitering, og som har tværfaglig ekspertise i kompleks rehabilitering i tæt samarbejde 
med relevante sygehusspecialer.   
 
Kræftens Bekæmpelse arbejder politisk for, at RehabiliteringsCenter Dallund kommer på finanslo-
ven fra 2011 med en bevilling på 20 mio. kr. om året til drift, udvikling og forskning i rehabiliterings-
tilbud for kræftpatienter. Der skal på RehabiliteringsCenter Dallund være et tæt samarbejde med 
Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering, ligesom RehabiliteringsCenter Dallund er til-
tænkt en rolle som videnscenter og undervisningscenter for kræftrehabilitering. Når resultatet af fi-
nanslovsforhandlingerne foreligger, tages stilling til den fremtidige udvikling på RehabiliteringsCen-
ter Dallund.  
 

                                            
15

 Kommunal kræftrehabilitering – Erfaringsopsamling fra 11 kommunale projekter. Syddansk Universitet, 
2010 

Case  
 
Yngre mand, gift, flere  børn.  Er opereret for mundhulekræft med efterfølgende strålebehandling og 
kemoterapi. Kan næsten ikke åbne munden og har fået sine tænder fjernet pga. stivhed i kæben. 
Næsten ingen mimik. Lider meget af mundtørhed. Taleproblemer, vanskelig at forstå, kan ikke tale i 
telefon. Spiseproblemer og kan ikke indtage fast føde. Er bange for at savle og spilde sin mad og kan 
ikke spise ude. Er meget længe om at spise. Voldsomt vægttab. Voldsom træthed. Dårlig fysisk kon-
dition. Har haft svært ved at erkende sin situation. Social tilbagetrækning, da socialt samvær kræver 
forklaringer om hans situation. Arbejdsløs grundet arbejdspladsens lukning. Har oplevet manglende 
koordinering af hidtidige indsats. 
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Forløbsprogrammer som grundlag for rehabiliteringsindsatsen 

I henhold til Sundhedsstyrelsens rapport om Rehabilitering for kræftpatienter i pakkeforløb16 er det 
anbefalingen, at alle kræftpatienter i pakkeforløb systematisk vurderes for deres behov for rehabi-
litering. Tidspunkterne for vurdering ligger såvel i behandlingsfasen som i opfølgningsfasen, og 
vurderingen er relevant i såvel hospitalsregi som i primærsektor. Det anbefales videre, at sam-
menhængende rehabiliteringsforløb skabes gennem lokale aftaler mellem regioner og kommuner 
om arbejdsdeling. Det bør herunder på overordnet niveau afklares, hvad der som specialiseret 
kræftrehabilitering bør varetages på regionalt niveau, og hvad der kan varetages som almindelig 
kræftrehabilitering på kommunalt niveau.  
 
I forhold til kompleksiteten af indsatsen, herunder tværfaglighed, indsats på tværs af sektorer, 
forløbsperspektivet over tid med senfølger m.m. kan en model med forløbsprogrammer, som 
kendes fra andre kroniske sygdomme, være med til at skabe sammenhæng i rehabiliterings-
forløbet. Forløbsprogrammer vil typisk udgøre en samlet plan eller forløbs-beskrivelse, som be-
skriver de forskellige typer af interventioner og de organisatoriske rammer. Forløbsprogrammet 
defineres som en multidisciplinær tilgang, som koordinerer den samlede indsats gennem hele 
sygdomsforløbet på tværs af sundhedsvæsenet. Der findes på regionalt niveau retningslinjer for 
udarbejdelse af forløbsbeskrivelser. Som for andre kroniske sygdomme kan det anbefales at 
udpege en regional kræftrehabiliteringskoordinator, som varetager den overordnede koordinering, 
planlægning og samordning samt kvalitetssikring af det samlede tilbud om rehabilitering til kræft-
patienter i regionen17.  
 
Med inspiration fra rehabilitering efter hjertesygdom kan der for kræftrehabilitering tænkes følgen-
de model: 
 

Samarbejdspartnere i kræftrehabiliteringens tre faser  

Fase I 
Primær kontakt 
Dage/uger  

Fase II 
Tidlig opfølgning 
Uger til måneder  

Fase III 
Opfølgning og vedligeholdelse 
Måneder til år  

Behandlende afdeling 
Fysioterapi (lymfødem) 
Psykolog 
Krop og kræft afsnit  
Patientskole 
Kræftens Bekæmpelses 
rådgivninger 

Behandlende afdeling/onkologisk 
afdeling: 
Diagnosespecifikt rehabiliterings-
program  
Senfølgeenhed 
Kommunalt tilbud 
Almen praksis  
Kræftens Bekæmpelses rådgivnin-
ger 

Kommunal rehabilitering 
(fysioterapeut, diætist, socialrådgi-
ver mv.) 
Psykolog 
Patientundervisning 
Kræftens Bekæmpelses rådgivnin-
ger  

 Sygehus Sygehus, kommune,  
almen praksis  

Almen praksis og kommune  

 

                                            
16

 Rehabilitering for kræftpatienter i pakkeforløb. Sundhedsstyrelsen, 28. november 2009 
 
17

 Kronisk sygdom. Patient, sundhedsvæsen og samfund. Forudsætninger for det gode forløb. 
Sundhedsstyrelsen, 2005 
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Visitation og dokumentation 

Kræftens Bekæmpelse forventer, at alle kræftpatienter systematisk vurderes for deres behov for 
rehabilitering med henblik på henvisning til et relevant rehabiliteringstilbud. Der skal desuden ske 
en koordinering mellem de forskellige instanser i rehabiliteringens faser. Kræftens Bekæmpelse 
finder på baggrund af erfaringer fra kommunale rehabiliteringsprojekter og omfanget af genop-
træningsplaner, at vurdering af rehabiliteringsbehov ikke sker systematisk på nuværende tids-
punkt. Den systematiske vurdering kan finde sted i behandlingsfasen, i forbindelse med udskriv-
ning, ved kontroller, konsultation i almen praksis mv. Det er ikke muligt i de nuværende dokumen-
tationssystemer at vurdere, om den relevante behovsvurdering finder sted, og ikke mindst i pri-
mærsektoren er der ingen dokumentation af rehabiliterende aktiviteter.  

Behov for forskning og udvikling 

 
Der er, som det fremgår af det foregående, ingen tvivl om behovet for rehabilitering, og flere forsk-
ningsprojekter viser også som anført det betydelige positive arbejdsmarkedsmæssige og person-
lige forbedringspotentiale af rehabilitering. Men på en række områder er der fortsat et meget stort 
behov for forskning i effekten af de udførte interventioner, og der er et betydeligt behov for metode 
og organisationsudvikling. MTV rapporten om rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarms-
kræft og prostatakræft viser, at der trods en betydelig forskningsaktivitet inden for kræftrehabili-
tering internationalt er behov for store veldesignede kontrollerede undersøgelser, der kan belyse 
effekten af målrettede rehabiliteringsprogrammer til specifikke målgrupper. Der er behov for, at in-
terventionen afprøves på grupper med et veldefineret rehabiliteringsbehov. Der er også behov for, 
at der i forhold til målgruppen indtænkes et kønsperspektiv, et socialt perspektiv og anden kronisk 
sygdom hos den enkelte kræftpatient.  
 
Kræftens bekæmpelse har sammen med Novo Nordisk Fonden iværksat et strategisk initiativ om 
forskning i rehabilitering for patienter med kræft og efter kræft: ”Tilbage til hverdagen - Optimeret 
rehabilitering af kræftpatienter”. Der skal med initiativet være fokus på rehabiliteringsbehov i et pa-
tientperspektiv med udgangspunkt i hverdagslivet, afprøvning af velbeskrevne interventioner, der 
belyser effekten af rehabiliteringsprogrammer for specifikke målgrupper af kræftpatienter. Initiativet 
skal belyse metoder og redskaber, der understøtter den bedst mulige organisering og implemente-
ring.  
 
Forskningstemaerne er meldt ud, efter at Kræftens Bekæmpelse og Novo Nordisk Fonden i sep-
tember 2009 havde indbudt en række eksperter til en workshop. Aktuelt er der udbudt 30 mio. kr. til 
et forskningskonsortium, der vil påtage sig opgaven. Der er i øjeblikket en proces, hvor et internati-
onalt ekspertpanel skal bedømme de indkomme forslag til forskningsprogrammer. Vinderen ud-
meldes i slutningen af 2010.  
 
Kræftens Bekæmpelse har indgået en aftale med Syddansk Universitet om at sponsorere etable-
ring af et Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering med 2,5 mio. kr. i en femårig periode 
ved Institut for Sundhedstjenesteforskning ved SDU. Centeret blev etableret i 2009 og har tilknyttet 
en centerleder, en professor på deltid samt flere seniorforskere og ph.d.-studerende.  
 
Kræftens Bekæmpelse har bevilliget 7,5 mio. kr. fra de strategiske midler til forskning i senfølger, 
og der er aktuelt opslået et professorat i senfølger.  
 
Kræftens Bekæmpelse arbejder politisk for, at der for at videreudvikle og afprøve nye kræftrehabili-
teringstilbud på RehabiliteringsCenter Dallund fra 2011 afsættes 20 mio. kr. om året på finansloven 
til forskning og udvikling af rehabiliteringstilbud for kræftpatienter. Forskningen tænkes tilrettelagt i 
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et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Kræftens Bekæmpelse, regioner og kommuner samt 
de praktiserende læger. 
 
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at der er behov for, at der afsættes midler til i en femårig periode 
at gennemføre en stor prospektiv kohorteundersøgelse af danske kræftpatienters rehabiliterings 
behov og senfølger i et tidsperspektiv. Der er desuden behov for forskning i effekten af kræftreha-
bilitering. 
 
 
Der er i en række lande initiativer i forhold til at udvikle rekommendationer vedrørende efterforløbet 
for kræftpatienter, herunder rehabilitering. I Holland er der udviklet en evidensbaseret guideline til 
professionelle vedrørende kræftoverlevere, og i USA har Institute of Medicine i 2005 udarbejdet 
rapporten ”From Cancer Patient to Cancer Survivor: Lost in Transition”. I England er der i et sam-
arbejde mellem kræftforeningen Macmillan og Department of Health startet et initiativ benævnt 
”National Cancer Survivorship Initiative”.  
 
Kræftens Bekæmpelse vil foreslå, at der iværksættes et nationalt initiativ, f.eks. gennem nedsæt-
telse af en task force med fokus på alle aspekter af kræftoverleveres behov. Kræftens Bekæmpel-
se vil tage en ledende rolle i initiativet.   
 
 
Godkendt af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse, 
15. september 2010  
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Bilag 1  

Hvad er status i Danmark? 
 

Kommunale rehabiliteringsprojekter 
Fra 2007 blev almindelig genoptræning en kommunal opgave. For at understøtte erfaringsudvikling 
i forhold til kræftrehabilitering i kommunerne blev der på finansloven afsat 40 mio. kr. til udvikling af 
kommunale rehabiliteringsprojekter. Erfaringerne fra de 11 projekter i 15 kommuner er nu opsam-
let18. Overordnet havde projekterne fokus på koordinering af den kommunale rehabiliteringsopga-
ve, og i alle projekter var der ansat koordinatorer eller rehabiliteringsteams. I stort set alle projekter 
var der en indsats for at understøtte kræftpatientens tilknytning til arbejdsmarkedet, og de fleste 
projekter havde tilbud om fysisk aktivitet i en eller anden form.  Det konkrete rehabiliteringsforløb 
bestod i nogle kommuner primært af henvisning til eksisterende tilbud, men andre kommuner etab-
lerede nye planlagte rehabiliteringsforløb. Der var i projekterne udfordringer i forhold til at rekrutte-
re kræftpatienter til rehabilitering og i forhold til at koordinere indsatsen mellem forskellige kommu-
nale enheder. Det var en stor udfordring for kommunerne at definere indholdet i kræftrehabilitering. 
RehabiliteringsCenter Dallund havde en central rolle i forhold til undervisning og inspiration. Pro-
jektkommunerne har efter projektperiodens ophør fortsat rehabiliteringstilbuddet til kræftpatienter, 
men i nogle kommuner med reduceret personale. Kræftens Bekæmpelse har via den regionale or-
ganisering opsamlet information om det generelle billede af rehabiliteringstilbuddet til kræftpatien-
ter i danske kommuner. En foreløbig opgørelse tyder på, at 50-60 pct. af kommunerne aktuelt har 
rehabiliterende tilbud til kræftpatienter. I knapt halvdelen af disse kommuner har Kræftens Be-
kæmpelse bidraget med fagligt input eller deltager aktivt i gennemførelse af rehabiliteringsforløb. 
 
Rehabilitering i hospitalsregi 
Flere hospitaler med onkologiske afdelinger er blevet kontaktet. Der er i meget begrænset omfang 
målrettede programmer med et rehabiliterende indhold til kræftpatienter, og der sker ikke en sy-
stematisk afdækning af kræftpatienters rehabiliteringsbehov. Der er eksempler på enkelte målret-
tede programmer for patienter med hoved-halskræft med fokus på tandstatus, synketræning, er-
næring og undervisning i senfølger. 
  
Almen praksis rolle 
I en dansk spørgeskemaundersøgelse blandt kræftpatienter ca. 15 måneder efter diagnosen hav-
de 67 pct. talt med deres praktiserende læge om fysiske problemer, og ca. 50 pct. havde talt om 
psykiske problemer. Ca. 20 pct. havde talt om angsten for tilbagefald. En række især psykosociale 
problemstillinger blev dog i højere grad drøftet med familie og venner end med den praktiserende 
læge. Hos ca. 15 pct. havde den praktiserende læge iværksat rehabilitering efter udskrivelsen19.  
Et dansk studie pågår med henblik på at evaluere, om praktiserende læger indgår mere aktivt i re-
habilitering af kræftpatienter gennem formaliserede konsultationer og information om kræftpatien-
ters status til lægerne.   
 

                                            
18

 Kommunal kræftrehabilitering – Erfaringsopsamling fra 11 kommunale projekter. Syddansk Universitet, 
2010 
 
19

 Mikkelsen T, Søndergaard J, Sokolowski I, Jensen A, Olesen F. Cancer survivors’ rehabilitation needs in a 
primary health care context. Family Practice 2009; 26:221-30 

 



Strategisk oplæg | Kræftens Bekæmpelse 

17 

 

 
Praktiserende psykologer  
Kræftpatienter har efter behandlingens afslutning kun to muligheder for psykologhjælp, nemlig i re-
gi af Kræftens Bekæmpelses rådgivninger eller gennem kontakt til en privatpraktiserende psyko-
log. Blandt de ca. 50.000, som årligt henvises til psykologhjælp over sygesikringen, skønnes 12-15 
pct. at være relateret til kræft, enten hos klienten selv eller hos en pårørende. Der anvendes en 
række forskellige psykologiske interventioner. Enkelte praktiserende psykologer har særlig indsigt i 
kræft på baggrund af tidligere ansættelse i en kræftrådgivning.  
 
Kræftrådgivningerne 
Kræftrådgivningerne har spillet en betydelig rolle som faglig inspirator i udviklingen af de kommu-
nale kræftrehabiliteringsprojekter, og ansatte fra rådgivningerne har været frikøbt af flere kom-
muner til at indgå i rehabiliterende aktiviteter. I knapt halvdelen af kommuner med rehabiliterings-
tilbud til kræftpatienter har Kræftens Bekæmpelse bidraget med fagligt input eller deltager aktivt i 
gennemførelse af rehabiliteringsforløb. 
 
RehabiliteringsCenter Dallund 
RehabiliteringsCenter Dallund er en del af Kræftens Bekæmpelses tilbud om patientstøtte for alle 
borgere i Danmark. RehabiliteringsCenter Dallund er det første rehabiliteringscenter i landet, hvor 
færdigbehandlede kræftpatienter bliver tilbudt et forløb på seks dages internatophold. Målet med 
opholdet er overordnet, at deltagerne opnår en højere grad af erkendelse og afklaring af egen si-
tuation, livsglæde, håb og tro på fremtiden. Det tilstræbes, at deltagerne opnår en højere grad af 
handlemuligheder og støttes i fortsat rehabilitering for at opnå det bedst mulige funktionsniveau fy-
sisk, psykisk, socialt og arbejdsmæssigt. Dette søges opfyldt gennem en række forskellige aktivite-
ter: vidensformidling, støttende og udviklende samtaler, fysisk aktivitet, erfaringsudveksling med 
mennesker i en lignende situation m.m. Derudover prioriterer RehabiliteringsCenter Dallund udvik-
ling og formidling af viden og forskning om kræftrehabilitering. RehabiliteringsCenter Dallund har 
fra starten af de kommunale kræftrehabiliteringsprojekter haft en videnscenterfunktion i forhold til 
projekterne. 
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Bilag 2  

Hvad er status i andre lande? 
 
Norge 
Der er i Norge ikke specifik lovgivning om kræftrehabilitering, men et generelt cirkulære om rehabi-
litering. Rehabiliteringsaktiviteter tilbydes primært som et kommunalt tilbud med fokus på fysisk ak-
tivitet og psykosocial støtte. Aktiviteten sker sammen med andre patientgrupper. Et rehabiliterings-
forløb varer typisk 2-3 uger. Der er en lille egenbetaling for deltagelse. Henvisning sker fra hospital 
eller egen læge. Den norske kræftforening samarbejder med Oslo Universitetshospital om Varde-
senteret, som ambulant har rehabiliterings- og mestringstilbud til kræftpatienter. 
 
Sverige 
Tilbuddet om rehabilitering efter kræft er meget ujævnt fordelt i Sverige. Der er ved flere af de store 
universitetshospitaler med onkologi fokus på psykosocial støtte og rehabilitering. Enkelte universi-
tetshospitaler har egentlige enheder for psykosocial støtte og rehabilitering, mens andre har faglige 
netværk at trække på. Kommunerne spiller ikke nogen væsentlig rolle i den rehabiliterende indsats. 
Der er i Sverige ud over landet en række generelle rehabiliteringscentre, som efter henvisning kan 
modtage kræftpatienter til rehabilitering på et ophold af 1-2 ugers varighed, men kræftpatienter del-
tager i meget begrænset omfang.   
 
England 
I England er der iværksat et betydeligt organisatorisk arbejde for at fremme kræftrehabilitering. Na-
tional Cancer Action Team under NHS har udviklet overordnede forløbsprogrammer for ni specifik-
ke cancerdiagnoser og en række retningslinjer for symptombehandling. Både kræftbehandling og 
rehabilitering er organisatorisk forankret i en række cancernetværk på tværs af hospitaler og orga-
nisatoriske enheder over alt i landet. De enkelte cancernetværk konkretiserer de overordnede for-
løbsprogrammer i konkrete rehabiliteringsprogrammer med fokus på, at de relevante fagpersoner i 
netværket bringes i spil på det rigtige tidspunkt i forløbet. Rehabiliteringsprogrammet kan starte al-
lerede før diagnosen er stillet, og der skal ske en vurdering af konkrete rehabiliteringsbehov og 
henvisning til de relevante rehabiliteringstilbud i hele forløbet, også efter udskrivelsen. Indsatsen 
koordineres af koordinatorer i netværket, som også koordinerer i forhold til rehabiliteringsteam og 
andre tilbud i lokalsamfundet.    
 
Tyskland 
I Tyskland har kræftpatienter ifølge sociallovgivningen ret til rehabilitering. Rehabiliteringsophold 
dækkes af forsikringsselskaberne, som opstiller faglige standarder. Der er ikke særlige visitations-
kriterier. Kræftrehabilitering sker på specialiserede klinikker for kræftpatienter, der gennemgår et 
tre ugers rehabiliteringsprogram under indlæggelse. Patienterne skal have afsluttet behandlingen 
og være selvhjulpne. Programmet kan individualiseres og forlænges. Programmet har både fokus 
på rehabilitering og livsstilsintervention. Rehabiliteringen varetages af et tværfagligt team beståen-
de af læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, diætister mv. Personalet forventes at ha-
ve to års træning i rehabilitering, og forsikringsselskaberne kan opstille krav til personalets kvalifi-
kationer. Der er i Tyskland ca. 100 rehabiliteringsklinikker for kræftpatienter med mellem 100 og 
200 sengepladser. Der gennemføres årligt ca. 150.000 rehabiliteringsforløb, svarende til at ca. 1/3 
af kræftpatienter modtager tilbuddet. 

 
Holland 
Rehabilitering indgår ikke i hollandsk lovgivning. Der er tilbud om rehabilitering for kræftpatienter 
på ca. 10 rehabiliteringscentre i Holland, som også modtager andre patientgrupper. Desuden tilby-
des kræftrehabilitering på sygehuse og af private udbydere, således at der er tilbud om kræftreha-
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bilitering ca. 70 steder i Holland. Der er til kræftpatienter udviklet et særligt program, der strækker 
sig over 12 uger med fysisk aktivitet og psykosocial støtte. Dette program er ens hos alle udbyde-
re. Det er kun en meget lille andel af kræftpatienter, ca. 2000 årligt, der aktuelt modtager dette til-
bud. En del kræftpatienter modtager psykologisk behandling på særlige centre for psykoterapi. 
Henvisning kan ske via hospital eller egen læge. Nogle hospitaler tilbyder psykoonkologisk støtte. 
Der er ikke en samlet koordinering eller plan for, hvor kræftrehabilitering skal finde sted. I lokalom-
råder tilbyder private organisationer fysisk træning i grupper for kræftpatienter.  
 
USA 
Telefoniske oplysninger fra American Cancer Society giver indtryk af, at der ikke er et samlet over-
blik over rehabiliteringstilbud til kræftpatienter i USA. Der er over hele USA rehabiliteringscentre, 
der som en del af deres virksomhed tilbyder rehabilitering af kræftpatienter. Der er så vidt vides 
kun et center, der alene varetager rehabilitering af kræftpatienter. Rehabilitering kan foregå såvel 
under indlæggelse som ambulant. Betaling af rehabiliteringsydelserne kan ske enten via en sund-
hedsforsikring, egenbetaling, eller friplads.  Derudover tilbyder en række NGOer som Livestrong og 
American Cancer Society trænings- og støtteprogrammer  i lokalområderne.  
 
Strategiske initiativer for at fremme rehabilitering og støtte til kræftpatienter   
Der er i en række lande initiativer i forhold til at udvikle rekommendationer vedrørende efterforløbet 
for kræftpatienter, herunder rehabilitering.  
 
I Holland har Association of Comprehensive Cancer Centres i 2009 udviklet en evidensbaseret 
guideline til professionelle vedrørende kræftoverlevere som grundlag for udvikling af indsatsen. 
Rekommendationerne er overordnede og vedrører kontrol og opfølgning på senfølger, kommunika-
tion, koordinering mv., og rapporten foreslår, at der udvikles diagnosespecifikke retningslinjer.  
 
I USA har Institute of Medicine (IOM) i 2005 udarbejdet rapporten ”From Cancer Patient to Cancer 
Survivor: Lost in Transition”. Rapporten indeholder en række generelle rekommendationer, herun-
der, at kræftpatienter ved udskrivelsen skal have en ”Survivorship Care Plan”, som beskriver kon-
trol, forebyggelse, opfølgning på senfølger og psykosociale støttemuligheder i lokalsamfundet. 
Desuden anbefales, at der udvikles evidensbaserede kliniske retningslinjer og screeningsredska-
ber med henblik på at identificere og behandle senfølger, og at der udvikles kvalitetsmål og kvali-
tetssikringsprogrammer for at forbedre tilbuddene til kræftoverlevere.  IOM anbefaler, at sundheds-
væsenet og patientforeninger arbejder for, at kræftpatienters behov efter behandlingens afslutning 
tilgodeses, og at ”Survivorship” ses som en selvstændig fase i behandlingen af kræft. Videre anbe-
fales, at der iværksættes demonstrationsprogrammer for koordineret rehabilitering, og at der sikres 
uddannelsesmuligheder til sundhedspersonale, som skal tage sig af kræftpatienter i efterforløbet.  
 
I England er der i et samarbejde mellem Macmillan og Department of Health startet et ”National 
Cancer Survivorship Initiative”20. I initiativets mission peges der på en række ”skift”, som er nød-
vendige for at sikre rehabilitering og støtte til mennesker, som lever med eller efter kræft. Til disse 
skift hører en ændret opfattelse af kræft med fokus på, at kræft også kan være en kronisk sygdom. 
Der skal desuden være fokus på en individualiseret information, behovsvurdering og planlægning 
af indsatser. Der bør desuden være støtte til, at kræftpatienter i videst muligt omfang selv udvikler 
handlekompetence og kontrol over eget liv. I forhold til opfølgning skal der være større vægtning af 
mere individuelle opfølgningsprogrammer med bedre information og fokus på senfølger.  Endelig 
ønsker det engelske initiativ mere fokus på at måle patienternes oplevelser og resultater i et pati-
entperspektiv frem for et rent klinisk perspektiv. 
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