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Foredragsholder: 

Mogens Munch Nielsen, Læge og rådgiver på Kræftlinjen ved Kræftens Bekæmpelse 

 

Kræfttilfælde i Danmark 

Mogens Munch Nielsen startede foredraget med kort at fortælle om Kræftlinjen, hvor han er rådgiver. 

Omkring 13.000-14.000 personer kontakter kræftlinjen om året. På www.cancer.dk, er der ligeledes mange, 

der benytter sig af cancerforummet, som er et forum for kræftbehandlede.  

Der registreres omkring 40.000 nye kræfttilfælde om året og flere overlever kræften.  

300.000 nulevende danskere, er eller har været i kræftbehandling og har risiko for at udvikle senfølger – 

dermed er der også et stigende antal mennesker med senfølger.  

Den danske befolkning bliver ældre og ældre, og risikoen for at få kræft bliver højere med alderen. Samtidig 

vil flere opleves at have mange sygdomme på én gang (komorbiditet), hvilket kan gøre behandlingen 

kompleks i og med, at det bliver sværere at gennemskue, hvad der skyldes hvad.  

Følger efter kræft 

Man kan opleve fysiske, psykiske og eksistentielle følger efter kræft. De kan være så omfattende, at de 

påvirker ens arbejdsliv, uddannelse og familieliv.  

Der er forskel på, om man taler om bivirkninger eller senfølger. Bivirkninger forsvinder som regel, når 

behandlingen afsluttes. Derimod er der tale om senfølger ved blivende forandringer som følge af 

kræftsygdom eller kræftbehandling. Træthed kan eksempelvis skyldes både sygdom eller behandling. Hvis 

sygdommen er væk, skyldes trætheden behandlingen.  

Man kan finde alle kræftrehabiliteringstilbud på www.sundhed.dk/sundhedstilbud. Igennem 

opfølgningsprogram, lægelig kontrol og samtaler med den enkelte patient, kan man finde frem til, hvilke 

rehabiliteringsbehov, man har brug for og, hvorvidt de tilbydes i ens kommune.  

Der findes 19 opfølgningsprogrammer med senfølger efter de pågældende 19 kræftsygdomme. I 

opfølgningsprogrammerne står også nævnt, hvem der skal tage sig af senfølgerne.  

Mogens fortæller, at mange benytter sig af Dallundskalaen, udviklet af rehabiliteringscenter Dallund, som 

er et praktisk visitationsredskab til at beskrive senfølger hos den enkelte kræftpatient. 

Mogens kommer ikke ind på immunterapi, men fortæller, at der er en række bivirkninger som følge af 

immunterapi. De er beskrevet på følgende hjemmeside www.immuntox.dk.  

 

 



Hyppigste senfølger   

Træthed 

Træthed, også kaldet cancerrelateret fatigue, kan opleves som en træthed ”man ikke kan sove sig fra”. Det 

kan være en overvældende pludselig opstået træthed. Undersøgelser viser, at trætheden hos nogen også 

fortsætter efter 3 år. Senfølger kan varer flere år. En Dallundsundersøgelse af forskellige kræftformer viser, 

at 60-80% af respondenterne oplevede træthed.  

Det kan være vanskeligt at finde ud af, hvorfor en patient oplever træthed. Det kan skyldes en anden 

sygdom, det kan være symptom på depression, det kan skyldes utilstrækkelig ernæring. Men hvis der ikke 

viser sig at være andre faktorer i vejen, så er trætheden der alligevel hos mange.  

Mogens opfordrer til fysisk træning, da det kan tage toppen af trætheden. Samtidig øger fysisk træning ens 

livskvalitet og kan dermed også mindske depression. Yoga og mindfulness kan også tage toppen af 

trætheden.  

Mogens fortæller samtidig om et af de 215 forskningsprojektet, som har fået penge fra Knæk Cancer til 

forskning på kræftområdet. Projektet, der udføres i Aarhus, tager afsæt i lysterapi som måske kan have en 

positiv indvirkning på trætheden.  

Alle forskningsprojektet kan findes på www.detgårpengenetil.dk.  

Søvnproblemer  

Mange kan opleve vanskeligheder med at falde i søvn. Især gælder dette for mennesker, som er udsat for 

negative livsbegivenheder såsom psykologisk stress og fysiske symptomer (smerter), hvilket kræftpatienter 

ofte oplever.  

Mogens anbefaler at man laver en søvndagbog for at blive opmærksom på, hvordan ens søvnrytme er, 

hvad det kan skyldes, og hvordan man kan forbedre det.  

På www.psykoonko.dk kan man finde rapporter og undersøgelser om søvnproblemer. Ens søvnproblemer 

øges, hvis man udover kræftsygdom har lav socioøkonomisk status, usund livsstil eller angst.  

Koncentrations- og hukommelsesbesvær 

Undersøgelser lavet på kvinder behandlet for brystkræft viser, at man ikke kan finde koncentrations- og 

hukommelsesproblemer. Testen kan ikke fange problemerne. I dag siger man, at kemobehandling, i nogle 

tilfælde, godt kan påvirke hjernen (kemohjerne), men også det at være i kræftbehandling, kan påvirke ens 

hukommelse, da man oplever psykologisk stress. Kvinder der har været vant til at multitaske, kan få svært 

ved det, efter afsluttet behandling.  

Psykoonkologisk enhed i Aarhus har lavet et internetbaseret hjernetræningsprogram for at se, om det at 

træne hjernen har en effekt på hukommelsen.  

 



Psykologisk stress kan give hukommelses- og koncentrationsbesvær, og man har med nye 

scanningsmetoder påvist forandringer i hjernen. 

I en undersøgelse foretaget af psykoonkologisk enhed i Aarhus, har man undersøgt 65 mænd med 

testikelkræft, hvor alle har fået en operation, mens 22 efterfølgende har fået kemobehandling. Det viser 

sig, at de 22 mænd der både var blevet opereret og udsat for kemo, oplevede problemer med 

hukommelsen.  

Man undersøger nu også, hvorvidt genetik kan have en sammenhæng med senfølger.  

Hvis man vil vide mere om, hvad man selv kan gøre, kan man læse mere på www.cancer.dk og 

www.psykoonko.dk. 

 Mogens anbefaler i øvrigt at man laver huskesedler, bruger en kalender, får lavet nogle gode rutiner.  

Nervesmerter 

Nervesmerter er fantomsmerter, der kan føles som prikken og stikken. Det kan også føles som at gå på vat. 

Mange oplever, at de sjældent kan holde balancen. Neuropatiske smerter kan skyldes indvækst i nerver.  

Mogens blev af flere spurgt om effekten af cannabis på smerter. Mogens fortæller, at der ingen 

dokumentation er for, at cannabis kan hjælpe på kræftsygdommen, men der er undersøgelser, der viser, at 

cannabis kan have en smertestillende effekt.  

På forskningssiden www.clinicaltrials.gov, kan man læse mere herom. Man kan også finde andre store 

internationale undersøgelser om en lang række sygdomme – herunder også kræft.  

Lymfødem 

Lymfødem er lymfevæske i cellerne i en del af kroppen – typisk i arm eller ben, der kan opstå ved 

kræftbehandling, hvor man kan komme til at påvirke blodkarrerne.  

Der findes to typer af lymfødem. Den ene, primær lymfødem, er meget sjælden og opstår ved fødslen. 

Sekundær lymfødem er netop opstået ifm. kræftbehandling og langt de hyppigste opstår i Vesten.  

Cirka 30% af kirurgisk brystbehandlede kan udvikle lymfødem. Hvis man oveni kirurgisk behandling også får 

strålebehandlinger, er der 40% chance for at udvikle lymfødem.  

Mogens anbefaler, at man holder huden sund ved god hudpleje. Stik fra insekter eller roser, hvis man er i 

haven, kan aktivere lymfødem. Kræftens Bekæmpelse har lavet en rapport om lymfødem, og hvor udbredt 

det er. Man kan finde rapporten ”En kortlægning af lymfødem i relation til kræft” på www.cancer.dk.  

Et andet igangværende projekt finansieret af Knæk Cancer midlerne viser, at fysisk træning ikke øger 

risikoen for at udvikle lymfødem. Det kan derimod være med til at forebygge lymfødem. Der er mange 

psykologiske konsekvenser ved lymfødem. Det kan give dårlig helbred og forringet livskvalitet.  

Mogens vil gerne svare på spørgsmål, og alle er velkomne til at kontakte ham på 80301030. 

       

    Referat af Shaline Thedchanamoorthy d.9/5.17 


