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Udviklingen på Lindø går 
hurtigere end ventet
1. sektion side 10-11

Leg i en  
lukket hule
1. sektion side 26-27

53-årige Vibeke Lundblad Knudsen fra Melby 
på Nordfyn har svært at komme ud af sengen 
om morgenen. Hun forestiller sig, at det er 
som at være en kone på 90 år, som ikke kan 
blive rettet ordentligt ud. 

Hun begynder sin dag med smerter og over-
vældende træthed, men Vibeke Lundblad 
Knudsen passer alligevel sit pædagogjob.

- Når jeg kommer hjem, er jeg så ødelagt, at 
jeg ikke kan hænge sammen. Jeg har aldrig lig-
get så meget på sofaen, som jeg gør nu. Og så 
får jeg dårlig samvittighed, for jeg skal jo også 
være mor, hustru og farmor, fortæller hun.

I oktober 2013 fik hun besked om, at hun 
havde brystkræft. 10 måneder senere blev hun 

erklæret rask. Men lykken var kort, for hun 
fandt hurtigt ud af, at hun skulle leve med ge-
ner fra kræftbehandlingen resten af sit liv.

Mange oplever gener efter operationen
Tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at hver 
tredje dansker får kræft og at halvdelen af dem 
overlever. Ud af denne gruppe oplever 40 til 60 
procent gener opstået efter kræftbehandlin-
gen. En af dem er Vibeke Lundblad Knudsen.

I dag går hun til behandling hos AS Fy-
sioterapi i Odense, hvor fysioterapeuten Pia 
Christiansen er specialiseret i at hjælpe bryst-
kræftpatienter med deres smerter og med de-
res lymfødem. Men det er Vibeke Lundblad 

Knudsens egen fortjeneste, at hun fandt frem 
til behandlingen. Ingen på sygehuset fortalte 
hende om mulighederne for at få hjælp - eller 
om risikoen for at udvikle senfølger.

Den problematik genkender Susanne Dal-
ton, som er ekspert i senfølger hos Kræftens 
Bekæmpelse. Hun peger dog på, at der er 
hjælp på vej, da den fjerde kræftplan i rækken 
skal have fokus på opfølgningsforløb.

- Vi skal finde en model, hvor man systema-
tisk kan følge op på problematikkerne, patien-
terne oplever. Der skal være lige så meget fo-
kus på senfølger, som på hvorvidt sygdommen 
er kommet tilbage, fortæller Susanne Dalton. 

Også overlæge Søren Cold fra onkologisk 

afdeling på OUH forklarer, at man skal have 
patienter med senfølger ind i afdelingens regi.

- Man skal lave en behovsvurdering af den 
enkelte patient. Det er noget, som endnu ikke 
er indarbejdet. På sigt skal vi arbejde lands-
dækkende med det, så vi ikke bare gør folk 
raske, men også sørger for, at de bliver ”godt” 
raske, fortæller Søren Cold og tilføjer:

- Med behovsvurderinger handler det pri-
mært om at erkende og opspore nogle gener, 
som vi forhåbentlig kan gøre noget ved og der-
med hjælpe patienten bedst muligt. 

Af Mia Sylvester Augustinus
misau@fyens.dk

Helbredt - 
men ikke rask
Vibeke Lundblad knudsen 
er en af de mange kræft-
patienter, der har svære gener 
efter en ellers veloverstået 
operation

1. sektion 
side 8-9

Foto: Victoria Mørck Madsen
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 ➤Indsigt

 ■Søren Cold er over-
læge på onkologisk 
afdeling R på OUH. Han 
har arbejdet med bryst-
kræftpatienter i 30 år.

 ■Hvilke senfølger oplever 
brystkræftpatienter oftest? 
- Når man får strålebehand-
ling på bryst og armhule, så 
er der risiko for, at ens skul-
der ikke bliver så bevægelig 
som før. Man kan blive på-
virket på styrken og udvikle 
en hævet arm - det vi kalder 
lymfødem. Huden kan også 
blive stram omkring arvævet. 
Ved kemoterapi vil nogle 
opleve sovende, snurrende 
fornemmelser i fingre og 
tæer, som kan risikere at blive 
vedvarende. 

 ■Hvordan informerer I pa-
tienterne om, at der er en risiko 
for at udvikle nogle problemer 
efter kræftbehandlingen?
- Hos os taler vi om, hvordan 
strålebehandling, kemoterapi 
og antihormonbehandling vil 
påvirke patienterne, og hvor 
meget det gavner. Vi skal 
klæde vores patienter på til, 
at de kan træffe et kvalificeret 
valg om, hvilken behandling 
de ønsker. Her informerer vi 
om muligheden for senfølger, 
når vi gennemgår enkelte be-
handlinger. Men det er ikke 
senfølgerne, som fylder mest 
for patienterne i det øjeblik. 
Det er måske kemoterapien, 
hvor man taber håret.

 ■Hvordan ser jeres opgave 
ud, hvis der opstår senfølger? 
- Det er rigtig vigtigt, at vi 
har en god opfølgning, hvor 
vi ved, hvad der sker med pa-
tienterne. I princippet kunne 
vi give dem et frimærke på 
ryggen og sige, at de er raske, 
men så ville vi ikke kende 
senfølgerne og heller ikke 
vide, om patienterne havde 
behov for hjælp. 

 ■ Er opfølgningen god nok?
- Der er i øjeblikket et stort 
arbejde i gang på baggrund 
af den seneste kræftplan, 
hvor man har koncentreret 
sig meget om hele opfølg-
ningsdelen. Første kræftplan 
handlede om at blive op-
mærksom på de mange over-
levere, som oplever senfølger. 
Det er meningen, at patien-
ter med senfølger skal ind i 
vores regi, hvor man skal lave 
en såkaldt behovsvurdering 
af den enkelte patient. Det 
er noget, som endnu ikke er 
indarbejdet, men vi arbejder 

på, at vi skal behovsudrede 
i langt højere grad. Det har 
vi ikke haft ressourcer til at 
gøre indtil nu. På sigt skal vi 
arbejde landsdækkende, så vi 
ikke bare gør folk raske, men 
også sørger for, at de bliver 
”godt” raske.

 ■Hvordan vil man via be-
hovsudredning kunne hjælpe 
patienterne i forhold til de mu-
ligheder, som man har i dag?
- Der vil nok blive en visita-
tion til et bedre tværfagligt 
samarbejde. Det er ikke no-
get, der er lagt på skinner 
endnu, men jeg forestiller 
mig, at man via behovsvur-
deringen kigger på, hvad det 
kræver for, at patienten for 
eksempel kan komme tilbage 
på arbejdet. Det kræver må-
ske, at patienten bliver bedre 
til at bruge sin arm. For at det 
kan lade sig gøre skal patien-
ten sendes til et sted, hvor de 
kan hjælpe med sådan no-
get. Med behovsvurderingen 
handler det om at erkende og 
opspore nogle gener, som vi 
forhåbentlig kan gøre noget 
ved og dermed hjælpe  
patienten bedst muligt.

 ■Hvad er patientens rolle, når 
det kommer til at finde frem til 
den rette hjælp mod gener?
- Patienterne skal være  
opmærksomme på, hvilke 
gener de oplever. Mit bedste 
råd er, at man altid kan gå 
til sin egen læge, hvis der er 
noget, som generer. Vi har 
et fremragende system hos 
vores praktiserende læger, da 
de sender patienten videre i 
systemet, hvis det er nødven-
digt. Men jeg kan godt fore-
stille mig, at der sidder nogle 
raske brystkræftpatienter 
derude, som ikke har tænkt 
på at sige noget om deres 
gene. Det var jo ikke det, de 
kom på kræftafdelingen for. 
De kom for at overleve. 

Overlæge: Vigtigt 
med god opfølgning

 ■Søren Cold, overlæge på 
onkologisk afdeling R på 
Odense Universitetshospital. 
Privatfoto

 ■- Det er en befrielse at blive strukket ud. Min arm er meget 
bedre efter behandling, fortæller Vibeke Lundblad Knudsen.

Når Vibeke Lundblad Knud-
sen kommer hjem fra sit ar-
bejde som pædagog, lægger 
hun sig på den brune læder-
sofa. Hun blev opereret for 
brystkræft for to år siden, 
og fik kemoterapi og stråle-
behandling. I dag er hun 53 
år og erklæret helbredt for 
kræft. Men kort tid efter be-
gyndte hun at få ondt i hele 
kroppen, og trætheden var 
overvældende. 

- At have kræft fyldte meget 
i mit liv i en kort periode. Nu 
er jeg plaget af senfølger, og 
de vil jo være der resten af mit 
liv. Det er slet ikke til at holde 
ud at tænke på, når jeg bare 
troede, at jeg skulle være rask, 
fortæller hun.

Ifølge Kræftens Bekæm-
pelse får hver tredje dansker 
kræft og halvdelen overlever. 
Ud af denne gruppe oplever 
40 til 60 procent senfølger; 
gener opstået efter behand-
lingen. En af dem er Vibeke.

En uvirkelig verden
Der var langt fra den ene ende 
af sygehuset til den anden den 
oktoberdag i 2013, hvor Vi-
beke havde været til mam-
mografi. Allerede da lægen 
havde taget den første biopsi, 
var meldingen klar:

- Det ser ikke ret godt ud.
Fire kræftknuder senere 

sad Vibeke til en samtale, 
hvor hun fik at vide, at hun 
skulle starte med kemotera-
pi. Derefter skulle hun havde 
brystet fjernet. 

Tre dage senere fik hun sin 
første kemobehandling. 

- Det var en uvirkelig ver-
den, og jeg havde slet ikke 
tid til at forberede mig. Den 
første gang kunne jeg næsten 
ikke trække vejret, fortæller 
hun.

Den 8. juli 2014 fik hun sin 
sidste strålebehandling. Hel-
bredt og med et bryst mindre 
skulle hun nu til at leve sit liv 
igen. Det var bare lettere sagt 
end gjort.

Svært at finde vej til hjælp
Flere og flere mennesker 
overlever kræft, og derfor står 
forskningen nu over for en ny 
udfordring med senfølger. 

- Det handler tit om, at 
patienterne skal finde ud af, 
hvordan man kan leve sit liv 
på en god måde på trods af 
senfølgerne, forklarer Susan-
ne Dalton, ekspert i senfølger 
hos Kræftens Bekæmpelse.

Men det at være overleven-
de kræftpatient kan generelt 
være svært at håndtere.

- De overlevende beskriver 
ofte, at de ikke ved, hvem der 
skal tage sig af deres proble-
matikker, og at de ikke bliver 
informeret om, hvad de selv 
kan gøre. Det kan være svært 
at finde vej til den rigtige 
hjælp, siger Susanne Dalton.

Fysioterapi gør en forskel
- Hvordan går det i dag, Vibe-
ke, spørger fysioterapeut Pia 
Christiansen. Vibeke stræk-
ker armene ud til siden.

- Det går rimelig godt med 
væsken i armen, fortæller Vi-
beke, inden hun lægger sig 
klar til behandling på brik-
sen. Vibeke lider af senfølgen  
lymfødem - en hævet arm.

En gang om ugen bliver 
hun behandlet hos Pia Chri-
stiansen fra AS Fysioterapi 
i Odense. Det var her, at Vi-
beke fandt ud af, at der var 

Helbredt 
for kræft, 
syg af 
senfølger

 ■Vibeke Lundblad Knudsen blev helbredt for 
brystkræft for to år siden. I dag er hendes liv 
plaget af smerter, træthed og lymfødem

noget, der hed senfølger. Det 
havde de nemlig ikke fortalt 
hende på sygehuset. 

Heller ikke at hun kunne 
finde behandling for sine 
smerter.

- Jeg kunne slet ikke bruge 
min arm på samme måde for 
halvandet år siden. Behand-
lingen gør virkelig en kæmpe 
forskel for mig, fortæller Vi-
beke Lundblad Knudsen.

Ny kræftplan på vej
I øjeblikket er kræftplan 
nummer fire i gang med at 
blive udformet. Her handler 
det blandt andet om at kigge 

på nye opfølgningsforløb.
- Vi skal finde en model, 

hvor man systematisk kan 
følge op på problematik-
kerne, som patienterne ople-
ver. Der skal være lige så me-
get fokus på senfølger, som 
på hvorvidt sygdommen er 
kommet tilbage, fortæller Su-
sanne Dalton. 

Løsningen kunne muligvis 
være deciderede senfølgerkli-
nikker, hvor man samler eks-
pertisen.

- Nogle gange kan det 
være rigtig godt at tænke på 
tværs. Der står et stort stykke  
arbejde foran os, da alle pa-

[ Nu er jeg plaget af 
senfølger, og de vil jo 
være der resten af mit 
liv. Det er ikke til at 
holde ud at tænke på, 
når jeg bare troede, at 
jeg skulle være rask.

Fokus Dagens tema:
Senfølger 
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Angst • arvævsdannelse • ba-
lanceproblemer • tinnitus • de-
pression • diarré • forstoppelse 
• eksistentielle problemer • 
forkortning af muskler • følefor-
styrrelser • hedeture • hjerte-
problemer • hukommelses- og 
koncentrationsbesvær • kram-
per • knogleskørhed • kunstig 
overgangsalder • lungeskader 
• lymfødem • muskelspændin-
ger • nerveforstyrrelser • nedsat 
muskelkraft • nedsat bevæge-
lighed • nedsat nyrefunktion • 
nedsat syn- og hørelse • nedsat 
immunforsvar • påvirket sexliv • 
slimhindeproblemer • smerter 
• spiseproblemer • søvnproble-
mer • talebesvær • tandskader • 
træthed • vandladningsproble-
mer • vejrtrækningsproblemer • 
vægttab • vægtøgning 
Kilde: Senfølgerforeningen

Typer af senfølger

 ■Den 8. juli 2014 får Vibeke Lundblad Knudsen sin sidste strålebehandling og kommunen bad 
hende starte på arbejde en måned efter. - Jeg ville ønske at kræftpatienter var fredet lidt længe-
re, så man havde tid til at få bygget kroppen op igen. For det har man brug for, fortæller hun.

 ■Træthed, søvnforstyrrelser, 
hedeture, koncentrationsbe-
svær, dårlig hukommelse, 
muskel- og ledsmerter, ar-
vævssmerter, mindre bevæ-
gelig arm og lymfødem er de 
senfølger, som Vibeke Lund-
blad Knudsen lever med efter 
endt kræftbehandling.

tienter skal behovsudredes, 
fortæller Susanne Dalton. 

Mere fokus på senfølger
”Vi vælger ikke altid, hvad 
der rammer os, men vi vælger 
selv, hvordan vi reagerer på 
det, der rammer os.” 

Sådan filosoferede spanske 

Fernando Savater engang.
Vibeke Lundblad Knud-

sen er hårdt ramt af senføl-
ger, som nu er en del af det 
liv, som hun skal lære at leve. 
Hun har valgt at lukke øj-
nene for nullermænd og har 
erkendt, at hun ikke er den 
samme person, som hun var, 

før hun fik kræft. 
- Jeg må finde en måde at 

leve med de her senfølger, 
selvom det er svært. Jeg håber 
bare, at der kommer noget 
mere fokus på det, så vi kan få 
den rigtige hjælp. For jeg vil 
ikke ligge på den sofa resten 
af mit liv.

1. Søg hjælp
Der er hjælp at hente og pa-
tienterne skal ikke leve 
med deres smerter 
og stramhed. De 
kan også lære, 
hvordan de kan 
behandle sig selv. 

2. Husk træning
Kom i gang med 
konditionstræning og 
specifik styrketræning i sam-
arbejde med en fysiotera-
peut. Man skal altid starte 

roligt for eksempel  med et 
halvt kilo. For patienter, som 

har fået fjernet lymfeknu-
der, viser forskning, at  

træning har god ef-
fekt på lymfesyste-
met.

3. Find nogle grupper
Brystkræftpatienter 

med senfølger skal vide, 
at de ikke er alene. Derfor 

kan det være rigtig godt at 
deltage i nogle grupper med 
ligestillede.

For 15 år siden begyndte fy-
sioterapeut Pia Christiansen 
med at arbejde efter den an-
erkendte Kirsten Tørsleff-
metode, som hjælper bryst-
kræftpatienter med de gener, 
som de oplever efter et endt 
kræftforløb. I dag er Pia også 
uddannet lymfødemterapeut 
og har stor erfaring og viden. 
Hos AS Fysioterapi hjælper 
hun brystkræftpatienter med 
blandt andet smerter, stramt 
arvæv og lymfødem. Gener, 
man omtaler som senfølger af 
kræftbehandling.

- Jeg ser tit, at mine patien-
ter ikke kan løfte deres arm, 
når de starter hos mig. Nogle 
har levet med smerter og ned-
sat funktion i mange år, og det 
kunne være undgået, hvis de 
var kommet i behandling 
med det samme, fortæller Pia 
Christiansen.

Problemet er bare, at man-
ge patienter fortæller, at de 
ikke vidste, at der fandtes så-
dan en som Pia, da de slut-
tede med kræftbehandlingen. 
De fleste tror, at det er noget, 
som de skal leve med - en 
konsekvens af kræftbehand-
lingen, som følger med det at 
være ”overlever”.

Det er helt normalt
Det vigtigste for patienterne 
er at finde ud af, hvad der er 
galt med deres krop. Det er 
for mange første gang, de hø-
rer betegnelsen senfølger, når 
de kommer hos Pia.

- Jeg har rigtig meget er-
faring og genkender deres 
historier. Jeg anerkender de-
res smerter og bekymringer, 
og jeg har hørt 90 procent af 
det, som patienterne fortæl-

ler mig, før. Det er altid en 
kæmpe lettelse for dem at få 
at vide, at det er helt normalt, 
sådan som de har det, fortæl-
ler hun.

Derefter forløber behand-
lingen med indledende sam-
tale, samt undersøgelser af 
det berørte område.

Senfølgeklinik som løsning
De fleste patienter finder 
frem til klinikken via anbe-
falinger, der går fra mund til 
mund. 

- Ofte får jeg at vide fra læ-
gerne, at de siger til deres pa-
tienter, at jeg findes. Men pa-
tienterne fortæller, at de ikke 
får noget at vide. Det er jo 
problematisk, siger Pia Chri-
stiansen.

Løsningen på problemet 
kunne være deciderede sen-
følgeklinikker.

- Det ville være fantastisk 
at have et sted, hvor en pa-
tient blev mødt af læger og 
fysioterapeuter med speciale 
i senfølger. Ydermere ville 
det gøre en forskel med mere 
tværfaglighed, hvor det priva-
te og offentlige kunne arbejde 
sammen med patienten i fo-
kus, siger hun og tilføjer:

- Og det afgørende ville 
være, at patienterne blev an-
erkendt for deres senfølger. 
Lige nu står de virkelig alene 
efter den sidste strålebehand-
ling.

Fysioterapi  
for senfølger

 ■Fysioterapeut Pia 
Christiansen er spe-
cialiseret i at hjælpe 
brystkræftpatienter 
efter behandling

 ■Pia Christiansen hjælper 
flest kvindelige brystkræftpa-
tienter, men kan også hjælpe 
de mandlige patienter, og ho-
ved- og halskræftpatienter.

Af Mia Sylvester Augustinus
Foto: Peter Leth-Larsen og Victoria Mørck Madsen
misau@fyens.dk, pll@fyens.dk, vic@fyens.dk

Tre gode 
råd

Helbredt,  men ikke rask.   
Denne sektion forsiden


