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Senfølgerforeningens generalforsamling 10. april 2018 

 

Formandsberetning 2017 

 

Året 2017 har været et uhyre vigtigt år på senfølgeområdet. For i dette år har 

anerkendelse af senfølger, forskning, senfølgeklinikker, vidensdeling om 

senfølger og oprettelse af lokale netværk om senfølger taget et kvantespring. 

 

Tre nationale senfølgeenheder  

Det er med stor glæde og forventning, at årets Knæk Cancer-indsamling har 

afsat 36 mio. kr. til forskning i senfølger, hvor 10 mio. fordeles til hver af tre 

Senfølgeenheder. 

 

Den ene Senfølgeenhed har fokus på senfølger generelt. I spidsen står 

Christoffer Johansen, der er professor ved Rigshospitalets onkologiske klinik og 

forskningsleder ved Kræftens Bekæmpelses enhed ”Livet efter Kræft”. 

 

Den anden Senfølgerenhed skal ligge på Århus Universitetshospital og ledes af 

professor og overlæge Søren Laurberg. Her er der fokus på at bekæmpe 

senfølger efter kræft i mave, tarm og underliv. 

 

Den tredje Senfølgerenhed skal forske i senfølger efter brystkræft. Den skal 

ligge på Århus Universitetshospital. 

 

Formålet med de tre nyetablerede senfølgeenheder er gennem forskning at 

udvikle dokumenteret viden for, hvordan senfølger skal håndteres. Dvs. 

forebyggelse, identifikation og behandling – samt at udbrede resultaterne i det 

danske sundhedsvæsen, så kræftpatienter og borgere med komplekse senfølger 

kan få den bedst mulige hjælp, som kræver specialiseret behandling på hospital. 

 

Det er planen, at der i tilknytning til de tre Senfølgeenheder skal tilknyttes 

Senfølgeklinikker, som på specialiseret sygehusniveau hjælper patienter med 

senfølger. 

 

En række opgaver går på tværs af de tre senfølgeenheder, som fx at patienten 

skal være aktiv medspiller, hvor patientens oplevede senfølger (PRO-data), skal 

være med til at diagnosticere patientens samlede billede af senfølger. Dertil at 

der skal udvikles fælles henvisningssystem og tilsagn om takster for at 

praktiserende læger såvel som specialister kan undersøge senfølger. Der er 

oprettet en styregruppe, hvor Kræftens Bekæmpelse, Senfølgerforeningen og 
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Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) skal sørge for, at der arbejdes i 

henhold til fastlagte mål og rammer for de tre senfølgeenheder 

 

Vidensopsamling 

Som led i udmøntningen af Kræftplan IV er der i 2017 udarbejdet en 

vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne, som især retter sig til det 

sundhedsfaglige personale. Men opsamlingen kan også være oplysende for 

personer, som har senfølger og ønsker at vide mere om egne senfølger. Google: 

”Videns opsamling på senfølger efter kræft hos voksne” Udarbejdet af 

Christoffer Johansen, afdelingen for livet efter kræft, Center for Kræftforskning, 

Kræftens Bekæmpelse 

 

Samtidig har Senfølgerforeningen i 2017 i samarbejde med Kræftens 

Bekæmpelse sammensat dokumenteret viden om de hyppigste senfølger og 

deres omfang i ”Helbredt - men ikke rask”, publiceret 2018. 

Denne vidensopsamling retter sig både til patienter/borgere, pårørende og det 

sundhedsfaglige personale og jobcentrene. Der er tale om en let tilgængelig 

udgave. Opsamlingen giver også anbefalinger til det videre arbejde med 

senfølger. 

 

De 10 videofilm om senfølger 

Vi tror, at et af foreningens mest succesfulde indsatsområde i 2017 var de 10 

videofilm om senfølger, som Trygfonden har givet økonomisk støtte til. 

Journalist Claus Letort har i samarbejde med bestyrelsesmedlem Rikke Helsted 

tilrettelagt de 10 films temaer – og efterfølgende har Claus rejst land og rige 

rundt for at optage sine samtaler med de senfølgeramte, som har delt deres 

historie. 

 

De 10 videofilm kan ses på foreningens hjemmeside: www.senfoelger.dk og 

omhandler hyppige senfølger som: Tab af identitet, træthed og søvn, seksualitet, 

kognitive problemer (hukommelse- og koncentration), angst for tilbagefald, 

smerter, samt om ”Hvad er senfølger?”, Forskning i senfølger, ”Den gode case” 

og senfølgeklinikker. 

 

En stor tak til Trygfonden for at dette projekt lod sig realisere – og en stor tak til 

tilrettelæggerne Claus Letort og Rikke Helsted – og en stor tak til de 

senfølgeramte der medvirkede. 

Jeg kan fortælle, at filmene med succes er anvendt af Kræftens Bekæmpelse til 

forskellige formål og her lagt ud på de sociale medier. De er set, liket og 

kommenteret  af 1000-vis af senfølgeramte og deres pårørende. Det i sig selv 

viser det store behov der er på området.  

http://www.senfoelger.dk/
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Senfølgerforeningens lokale netværk 

De to lokale netværk i København (Nørre Alle) er en stor succes og drives alene 

af bestyrelsesmedlemmer i Senfølgerforeningen, såkaldte tovholdere. Vi lægger 

vægt på, at tovholderne har mærket senfølger på egen krop og sjæl. De to lokale 

netværk i København fordeler sig som, et for voksne og et for 

børnekræftoverlevere. Ved disse ses det tydeligt, at behovet for lokale netværk 

er stort, idet deltagerne kommer langvej fra, fx fra Syd- og Vestsjælland. I 

netværket for børnekræftoverlevere deltager en ung fra Ålborg, som giver 

udtryk for, at det er den bedste hjælp nogensinde. 

 

I Aalborg fungerer netværksgruppen på sit niende år og i 2017 blev der etableret 

endnu en gruppe i Nordjylland (Hjørring). 

 

Foreningen har indledt et samarbejde om netværk i Sønderjylland (Aabenraa) 

samt Frederikshavn og muligvis også i Vejle. 

 

Foreningen lægger vægt på, at de frivillige, som driver de forskellige netværk, 

kan mødes og udveksle erfaringer, samt få viden om det sidste nye inden for 

senfølgeområdet. Derfor planlægger vi i efteråret en fælles temadag for de 

frivillige, som er tovholdere for de lokale netværk 

 

Informationsmøder 

I år har vi haft fokus på, at komme landet rundt med et oplæg og valget faldt på 

nervesmerter, også kaldet for føleforstyrrelser i fødder og hænder. Og det var 

vist velvalgt – for succesen er ubetinget. 

 

Vi er stolte af, at ca. 270 personer på nuværende tidspunkt har hørt læge Lise 

Ventzels oplæg om nervesmerter på informationsmøder i Aarhus, Aalborg, 

Aabenraa, København og Odense. 

 

Senfølgerforeningens direkte hjælp 

Vi har i år udvidet vores direkte hjælp til patienter, borgere og pårørende, i 

relation til hvor de kan hente hjælp og rådgivning. 

 

De forskellige tilbud om hjælp er slået op på foreningens hjemmeside 

www.senfoelger.dk 

 

Vi tilbyder gratis (indledende) konsultation vedrørende oplevede senfølger hos 

psykolog Inge Kaldahl. Hun har hjulpet mange kræftramte med senfølger. Inge 

træffes på 61 65 93 96 – og foreningen siger mange tak til Inge for dette 

generøse tilbud.  

http://www.senfoelger.dk/
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Både patienter/borgere og pårørende kan kontakte Senfølgerlinjen på tlf. 40 44 

78 48. Som noget nyt, ser vi i højere grad, at pårørende også benytter sig af 

dette tilbud. 

 

Senfølgerforeningen tilbyder også tilskud til behandling af lymfødem og / eller  

smerter efter kræftbehandling. Se nærmere om ansøgningsprocedure og kriterier 

for denne hjælp på www.senfoelger.dk. I udgangspunktet er det ”efter først til 

mølle princippet”. Tak til …. fonden, som gør dette muligt  

 

Senfølgerforeningen vil også fra marts 2018 tilbyde patienter/borgere og 

pårørende mulighed for, at stille spørgsmål af social / arbejdsrelateret karakter 

til socialrådgiver Rebecca Lykke. Det kunne fx være generel rådgivning og 

vejledning om arbejdsmarkedstilknytning, sagsgang ved kommunen, sygehus 

og egen læge, økonomisk hjælp, lovgivning mv. Tak til Rebecca at dette blev en 

er mulighed. 

 

Oplæg og undervisning 

Foreningen holder i stigende grad oplæg i de lokale kræftrådgivninger, på 

konferencer og på uddannelsesinstitutioner inden for sundhedsområdet. Som 

noget nyt har vi også mange oplæg i det kommunale regi, hvor også 

praktiserende læger og jobcentre har deltaget. 

 

Ved oplæggene har vi stor succes med at bruge nævnte videofilm, og det især 

ved de mange formidlingsopgaver. Her er foreningens nye publikation 

”Helbredt - men ikke rask” også en central kilde i forståelsen af, hvad senfølger 

er og hvordan den enkelte patient/borger kan blive opmærksom på senfølger og 

tillige få indsigt i at forebygge og mestre disse.  

 

Senfølgerforeningens visioner 

Igennem alle de 10 år Senfølgerforeningen nu har eksisteret, har vi altid 

arbejdet med at være tydelige omkring foreningens visioner for været på forkant 

med udviklingen - og være med til at præge den politiske agenda. Netop det 

arbejdede vi med på et bestyrelsesseminar på Hotel Koldingfjord i november 

2017. Seminaret var særdeles konstruktivt og visioner for en ny femårsperiode 

(eller strategi om man vil) blev formuleret. Resultatet heraf ses i det forslag til 

vedtægtsændring under foreningens formål, vi har lagt frem her på 

generalforsamlingen. 

 

Her skal blot påpeges at en gennemgående vision har været og fortsat er, at 

påpege aktuelle behov for forskning i senfølger ud fra brugerperspektivet. 

http://www.senfoelger.dk/
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Dertil kommer at synligøre og styrke foreningens samarbejde med relevante 

enheder i kommuner og regioner. (Fx jobcentre, almen praksis, 

rehabiliteringsenheder, senfølgeenhederne/senfølgeklinikkerne, onkologiske 

centre og specialafdelinger mv. 

 

Visionen har allerede båret frugt, idet vi har indledt et samarbejde med 

Frederikshavn Kommune om et udviklingsprojekt. Formålet med dette er at 

vurdere om en særlig indsats på senfølgeområdet har positiv effekt på borgernes 

viden og kompetencer til at tage ansvar for eget liv med senfølger. 

Udviklingsprojektet skal danne ramme for, hvordan andre kommuner 

systematisk kan indarbejde senfølger i deres kræftrehabilitering. Vi har store 

forhåbninger til dette projekt. 

 

Afslutning 

Jeg vil gerne til sidst sige en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer, som hver 

især gør en stor indsats – og ikke mindst at vi i samlet flok gør en stor forskel 

overfor den enkelte, som er ramt af senfølger. Vi bestræber os meget på altid at 

være på forkant det politiske, samfundsmæssige og formidlingsmæssige niveau. 

 

Også en stor tak til Kræftens Bekæmpelse for det inspirerende og  uvurderlige 

samarbejde, som vi har i mange sammenhænge. 

 

Marianne Nord Hansen 

formand 


