
Referat af foredrag om smerter/smertebehandling ved senfølger, afholdt i Aalborg 

den 29. januar 2020. 

 

Senfølgerforeningen afholdt den 29. januar 2020 foredrag om smerter og smertebehandling i Kræftens 

Bekæmpelses lokaler i Aalborg. Foredragets emne var: ”Smerter som senfølge efter kræft”. Der var meget 

stor interesse for foredraget, idet 80 havde tilmeldt sig og 15 måtte på venteliste. Foredraget gav en 

grundig og letforståelig indsigt i smerter og smertebehandling ved senfølger, og der blev stillet mange 

spørgsmål fra de engagerede tilhørere. 

Foredragsholder var Niels-Henrik Jensen, speciallæge i anæstesiologi og smertebehandling, NDAPM.,fhv. 

overlæge ved Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital. 

Foredraget indledtes med lidt statistik om kræftoverlevere, hvoraf der er 300.000 i Danmark. Over 50 % har 

en eller anden senfølge af behandlingen. Ved senfølger forstås helbredsproblemer, der opstår under 

primær behandling og bliver kroniske eller som opstår og manifesterer sig måneder eller år efter 

behandlingen er afsluttet. De omfatter ny kræftsygdom og fysiske, psykiske eller sociale forandringer, der 

er en følge af kræftsygdommen og/eller behandlingen af denne. Hyppigst drejer det sig om depression, 

smerter og fatigue (dvs. en belastende, vedvarende følelse af træthed eller fuldstændig udmattelse).  

Uanset hvilken form, der anvendes til behandling af kræft, er der risiko for, at det opstår senfølger i form af 

smerte. Dog ser det ud til, at immunterapi, der forventes at blive den foretrukne behandlingsform i 

fremtiden, ikke eller i mindre grad medfører sådanne kroniske smerter. Det luskede er, at smerten kan 

komme måneder eller år efter behandlingen.  

Herefter blev det gennemgået, hvilke senfølger, der kunne opstå ved de forskellige behandlingsmetoder: 

kirurgi, strålebehandling, cytostatika behandling (kemoterapi) og hormonbehandling. En lang række 

senfølger blev behandlet og ikke mange af vores organer går ram forbi. Endvidere blev pointeret, at 

morfinbehandling kunne give samme symptomer som hormonbehandling. Der blev sat fokus på det 

psykologiske aspekt af overgangen fra at være cancerpatient til non-cancerpatient. Som cancerpatient har 

man højstatus med hurtige pakkeforløb, og man nyder anerkendelse som kræftoverlever, smerter er 

legitime, man ”har set døden i øjnene” osv. Men mange føler, at de overgår til lavstatus, når de er 

erklærede cancerfrie og oplever mistænkeliggørelse og mistro, man føler sig opfattet som doven, uvillig, 

svag med ondt i livet og som et ulykkesoffer med depression, og man må råbe højere for at blive hørt. 

Foredragsholderen beskæftigede sig også med smerter generelt. Smerte er en oplevelse, dvs. et 

psykologisk, subjektivt fænomen og kan derfor ikke måles nøjagtigt. Har smerten varet mere end 6 

måneder, er den kronisk og sædvanligvis langvarig. Den forsvinder måske slet ikke men kan dog aftage med 

tiden. Med andre ord bliver smerten et livsvilkår, som man må forholde sig til og leve med. Dette livsvilkår 

er underlagt både psykiske, sociale og fysiske påvirkninger og det er vigtigt, at lægen ud fra patientens 

viden kortlægger situationen ved hjælp af de nødvendige fagpersoner (psykologer, fysioterapeuter etc.) og 

finder en kombination af behandlinger. Der skal også være opmærksomhed omkring en række 

symptomforstærkende faktorer som psykologisk og socialt stress, katastrofetanker, øget opmærksomhed 

på smerten, negative forventninger, frygt og angst, depression, søvnforstyrrelse osv. 

Anden del af foredraget var helliget behandling af smerter. Det er her vigtigt ved psykologhjælp at få 

identificeret ”onde cirkler”, dvs. cirkler der viser, hvordan følgevirkninger til en smertetilstand kan 

forstærke smertetilstanden. Eksempel: Smerte → Søvnproblemer → Træthed → Irritabilitet → Konflikt med 



andre → Smerte. Det betyder, at en behandling må være tværfaglig med stor vægt på pædagogik 

(information, uddannelse i, hvad smerter er og deres konsekvenser) og indøvelse af selvhjælpsteknikker. 

Det er vigtigt ikke at have urealistiske forventninger til, hvordan behandlinger kan fjerne eller reducere 

kroniske smerter. En række tiltag virker kun kortvarigt eller slet ikke, fx blokadebehandlinger, massage, 

zoneterapi, laserakupunktur, kirurgi og alkohol. Derimod må man selv tage medansvar og tage kontrol over 

situationen. Man skal være motiveret og acceptere tingenes tilstand. Afspænding har en positiv virkning i 

form af yoga, meditation (fx mindfulness) o. lign. Det meste medicin virker ikke, noget medicin nogle gange. 

Er der tale om smerter pga. vævsskade, kan man måske hjælpes af paracetamol, gigtmidler og morfin og 

morfinlignende stoffer, mens smerter som følge af nerveskade måske kan påvirkes af depressionsmedicin 

og epilepsimedicin, ofte i kombination. Man skal huske, at medicin ikke fjerner smerten, men i bedste fald 

dulmer den. Der er hyppigt bivirkninger, og man må forsøge at finde en balance mellem lindring og 

bivirkninger. Og man må være opmærksom på medicinens mulighed for vanedannelse og virkning på evnen 

til at køre bil, specielt morfinpræparaterne. 

Niels-Henrik Jensen nævnte andre behandlingsmuligheder. Det kunne være akupunktur eller transkutan 

nervestimulation (TNS/TENS), dvs. anvendelse af svage strømme, der sendes igennem huden og stimulerer 

de smertelindrende stoffer. TENS kan man selv udføre ved hjælp af et apparatur, der kan købes eller lejes. 

Man kan spørge fysioterapeuten herom. Der findes også psykologiske behandlingstilbud, bl.a. gruppeterapi 

og smerteskole, træning i varmtvandsbassin og på land og hjælp til selvhjælp, samt lymfødembehandling, 

herunder anvendelse af stramt tøj og stramme strømper og handsker.  

Det er vigtigt, at senfølgerne ikke fastholder den, der lider af senfølgerne, i patientrollen. Man skal derfor 

søge information om sin situation, tale med sin læge (aftal regelmæssige besøg – ikke komme ”efter 

behov”), involvere familie og venner (men klynk ikke vedvarende. Det orker de ikke høre på) og deltage i 

relevante netværk som Kræftens Bekæmpelse, Senfølgerforeningen mv. Man må forsøge at finde frem til et 

normalt familieliv, opretholde de normale sociale funktioner, arbejde og deltage i fritidsaktiviteter. Men det 

kan være en hård proces! Husk imidlertid Fordyce’s lov: ”Man har ikke så ondt, hvis man har noget bedre at 

give sig til”. 

Til sidst blev nævnt, hvad der er stor fokus på for øjeblikket. Endorfiner påvirker humøret i positiv retning 

og er samtidig smertelindrende. Derfor er bevægelse/motion vigtig. Også sollys frisætter endorfiner. 

Hypnose og selvhypnose kan have en effekt. Angående cannabis vil mange læger ikke udskrive recepter til 

deres patienter, heller ikke foredragsholderen. Han mente ikke, at det er videnskabeligt bevist, at det har 

en effekt, og at eventuelle bivirkninger ikke er undersøgt tilstrækkeligt. Hvis man alligevel ønsker at bruge 

cannabis, er det vigtigt, at man sikrer sig, at det indkøbte er rent, medicinsk cannabis, og at man informerer 

sin læge om, at man bruger det.  

Et af de store fokusområder er nu immunterapi, ikke blot til anvendelse på cancer men også på smerter. 

Der sker en masse på det område for øjeblikket. Så foredragsholderens sidste opfordring var:  

BEVAR HÅBET! 

 


