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Eksisterende regionale senfølgetilbud til kræftpatienter 

 

Overblik over nuværende og kendskab til kommende regionale senfølge-

tilbud til kræftpatienter. 

 

Region Nordjylland 

 Klinik for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne er oprettet på Aalborg Universi-

tetshospital. Regionen Nordjylland har overtaget driften af klinikken og fast finan-

sieret denne fremadrettet. Sexologisk center på Aalborg Universitetshospital kan 

behandle seksuelle senfølger. Prospektiv screening af alle nye patienter opereret for 

kolorektal cancer med tilbud om udredning og behandling for senfølger. Patienter 

fra hele landet kan henvises af praktiserende læge, speciallæge eller læge fra andre 

hospitaler/hospitalsafdelinger. 

  

Region Midtjylland  

 Klinik for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne er oprettet på Aarhus Universi-

tetshospital med driftsstøtte fra Region Midtjylland (permanent årlig bevilling fra Re-

gion Midtjylland fra 2023 og frem). Ser også patienter til ’second opinion’ fra andre 

regioner. Prospektiv screening af alle nye patienter opereret for kolorektal cancer 

med tilbud om udredning og behandling for senfølger. Patienter fra hele landet kan 

henvises af praktiserende læge, speciallæge eller læge fra andre hospitaler/hospi-

talsafdelinger. 

  

Region Syddanmark 

 Der er i Region Syddanmark etableret fire senfølgeklinikker på regionens somatiske 

sygehuse i Vejle, Esbjerg, Odense og Sønderborg, der skal afhjælpe komplekse, gene-

relle senfølger efter kræft. Patienter med generelle, men komplekse senfølger efter 

kræftbehandling, kan henvises til senfølgeklinikken. Senfølgeklinikkerne samarbejder 

med forskellige kliniske afdelinger, røntgenafdelingen, fysioterapien og almen prak-

sis. Personalet består af læger, sygeplejersker, sexologer, psykologer, socialrådgivere. 

Patienter, som oplever bivirkninger og senfølger, som allerede er i behandling eller i 

opfølgning, skal dog håndtere på den ansvarlige afdeling. Tilbuddet er altså for pati-

enter i Region Syddanmark, som ikke længere er i et opfølgningsforløb, men som op-

lever uafklarede eller ubehandlede senfølger af forskellige karakter. 

o Derudover etablerer regionen et kompetencecenter for senfølger i Vejle, der 

skal hjælpe med at lave informationsmateriale til både patienter og sund-

hedspersonale om regionens tilbud, udvikle kurser og efteruddannelse og 

sikre vidensdeling og ensretning på tværs af de fire klinikker. 

 Opstart af klinik for senfølger efter kræft efter kolorektal cancer på Odense Univer-

sitetshospital/Svendborg Sygehus er sat i gang forår 2021. Prospektiv screening af 

alle nye patienter opereret for kolorektal cancer, med tilbud om udredning og be-

handling for senfølger. 
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Region Sjælland 

 Klinik for senfølger efter kræft på Sjællands Universitetshospital Roskilde er oprettet 

per juli 2021 og åbnet for patienter 28. oktober 2021. Klinikken fokuserer på gene-

relle senfølger efter kræftbehandling. Patienter fra Region Sjælland kan henvises fra 

sygehusafdelinger i regionen, egen praktiserende læge eller fra praktiserende speci-

allæge. Klinikken skal varetage samtaler og behovsvurderinger af patienter med sen-

følger efter kræftbehandling og visitere til videre relevant hjælp og håndtering af 

senfølgerne, hvilket både kan foregå på hospitaler, i kommunerne, hos praktiserende 

læge, psykolog, terapeut eller andet. I udgangspunktet vil klinikken primært varetage 

en afklarende og visiterende funktion i forhold til den enkelte patient/borger, men 

det er planen, at der på sigt skal udvikles og tilbydes afgrænsede tilbud til patien-

ten/borgeren i selve klinikken. 

o Ud over den direkte patientrettede funktion får Klinik for Senfølger efter 

Kræft en samlende og koordinerende rolle på senfølgeområdet i Region Sjæl-

land, hvor klinikken skal samle den tilgængelige viden på området, sikre at re-

levante behandlinger bliver tilgængelige for alle patienter/borgere i regionen 

og danne faglige og forskningsmæssige netværk med de øvrige senfølgekli-

nikker i Danmark. 

 Kirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge: Behandlingstilbud til patien-

ter med afføringsinkontinens. Tilbyder udredning, konservativ, medicinsk og kirurgisk 

behandling. Patientens egen praktiserende læge skal henvise til afdelingen. 

 Opstart af prospektiv screening af alle nye patienter opereret for kolorektal cancer, 

med tilbud om udredning og behandling for senfølger, Sjællands Universitetshospital, 

Køge. 

 

Region Hovedstaden 

 Tilbud på Herlev Hospital med fokus på senfølger efter behandling for kræft i tyk- eller 

endetarmen opstartet 1. oktober 2020. Prospektiv screening af alle nye patienter ope-

reret for kolorektal cancer, med tilbud om udredning og behandling for senfølger (som 

selvstændig database, men med mulighed for at dele kernedata med andre afdelinger, 

der samler data i det nationale projekt). Pt. tager tilbuddet kun imod patienter, som er 

behandlet på Herlev Hospital. Fra 2023 skal tilbuddet dække patienter fra hele Region 

H. Der er afsat midler til at videreføre senfølgeklinikken på Herlev og Gentofte med 

yderligere 1 mio. årligt oven i den 1,5 mio. fra 2022 til senfølger efter kræftbehandling i 

tyk- og endetarm. 

 På vej: Klinik for senfølger efter kræft i bugspytkirtlen på Herlev Hospital (dog kun fi-

nansiering for ét år af midlet i Kræftplan IV). Klinikken har ansøgt regionen om at kunne 

fortsætte. 

 På vej: Klinik hos det nationale forskningscenter for genelle senfølger, CASTLE, på Rigs-

hospitalet: Visitation af specifikke organrelaterede senfølger til de respektive specialer 

på RH (uvist hvornår). 



 

 

 

 

 

 

  

 

Nationalt:  

 Åbnet marts 2021: Rådgivningsenhed for brystkræftsenfølger - virtuel national MDT-

konference på brystkræftområdet, hvor fagpersoner tilknyttet den nationale senfølge-

klinik-MDT kan deltage sammen med personale fra de henvisende afdelinger. Tilbuddet 

er forankret på Aarhus Universitetshospital i Det Nationale Senfølgecenter for Bryst-

kræftsenfølger, men opererer nationalt. Til denne virtuelle Senfølge-MDT kan henvises 

patienter fra hele landet, der tidligere har gennemgået behandling for brystkræft, og 

som har senfølger hertil. På MDT’en drøftes behandlings- og henvisningsmuligheder for 

patienten. Praktiserende læge eller behandlende afdeling skal henvise patienten. Se 

https://brystkraeftsenfoelger.dk/senfolgeklinik/  

 

https://brystkraeftsenfoelger.dk/senfolgeklinik/

