
Strategisk drøftelse om senfølger efter kræft i Sundhedskoordina-
tionsudvalget den 27. oktober 2021 (DAK)

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum drøftede oplægget til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse 
om senfølger efter kræft. Odense Kommune og Esbjerg Kommune bød ind med oplægsholdere til 
temadrøftelsen. Koordinationsgruppen står for at koordinere punktet og vil tage kontakt til kommu-
nerne ved behov.

RESUMÉ
Sundhedskoordinationsudvalgte har ønsket en strategisk drøftelse om senfølger efter kræft. Drøf-
telsen vil tage udgangspunkt i nogle af de indsatser, der er iværksat på området i Syddanmark og 
som evt. kan inspirere til yderligere fokus andre steder i regionen.   

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger. 

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Drøfter oplægget til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om senfølger efter 
kræft. 

INDSTILLING
Koordinationsgruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Drøfter og godkender ovenstående oplæg til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftel-
se om senfølger efter kræft. 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Flere borgere overlever kræftforløb – og forventningen er, at dette tal vil stige, efterhånden som 
opsporing samt behandlingen af kræft forbedres. Dette er i sig selv en meget positiv udvikling i 
samfundet. Det betyder dog også, at der i fremtiden vil være flere borgere, der bliver ramt af sen-
følger af kræftbehandling (blandt andet angst, angst for tilbagefald, depression, føleforstyrrelse, 
hjerte- og lungeproblemer, hormonforstyrrelser, infertilitet, hukommelses- og koncentrationsbesvær 
etc.). Dette vil uundgåeligt resultere i opgaver for kommuner og sygehuse. 

Kræftplan IV – Patientens Kræftplan – blev vedtaget med finansloven for 2017 og Satspuljeaftalen 
for 2017-2020. Kræftplan IV bygger videre på de resultater, der er opnået i forhold til kvaliteten af 
kræftbehandlingen i Danmark. Kræftplan IV indeholder tre nationale målsætninger og 16 initiativer, 
som skal bidrage til at understøtte udviklingen på kræftområdet. Seneste status på kræftplan IV vi-



ser, at Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og KL fortsat arbejder målrettet på at understøtte in-
tentioner, målsætninger og konkrete initiativer i Kræftplan IV. Dette gøres i fællesskab og med ind-
dragelse af relevante parter.

Ud over initiativerne, som er iværksat via Kræftplan IV, har regionerne også på eget initiativ igang-
sat en række tværregionale indsatser, som skal løfte kvaliteten yderligere for kræftpatienterne. For 
at forbedre kræftbehandlingen arbejder regionerne målrettet på at samle eksperterne på tværs af 
regionerne for at sikre ensartet behandling i hele landet og sprede den nyeste viden. 

Kommunerne arbejder ligeledes videre med udvikling og styrkelse af rehabiliteringsindsatsen, her-
under udvikling af den faglige kvalitet. Der er i kommunerne generelt stor opmærksomhed på de 
basale elementer i et kræftrehabiliteringsforløb som eksempelvis træning/genoptræning, ernæring, 
rygning, alkohol, psykosociale indsatser samt vejledning om senfølger. I takt med at flere overlever 
et kræftforløb er der såvel på sygehusene som i kommunerne øget fokus på, hvilke senfølgeind-
satser der er brug for hvornår, herunder også på at sikre ensartede tilbud på tværs af kommunerne 
i regionen til håndtering af senfølger. 

Sundhedskoordinationsudvalgtes drøftelse 
Koordinationsgruppen arbejder pt. på, at Sundhedskoordinationsudvalget på mødet vil blive præ-
senteret for et oplæg fra en syddansk kommune, et sygehus og evt. også fra almen praksis om, 
hvordan der tværsektorielt arbejdes med senfølger efter kræft, hvorefter der lægges op til en fælles 
drøftelse af disse og af ønskerne til et evt. øget tværsektorielt fokus på indsatser i Sundhedsaftale-
samarbejdet vedrørende senfølger efter kræft.


