
 

 
 
Forslag fra Dansk Folkeparti: 
 
Kommunalt kræftcenter - Senfølger efter kræft  
Sundhed og Omsorg 

Hvert år får ca. 44.000 danskere konstateret kræft, og godt og vel 340.000 lever med               
en kræftdiagnose.  

Grundet hurtigere udredning og optimerede behandlingsmuligheder overlever flere        
og flere en kræftsygdom, og i dag er over 60 % af danske kræftpatienter i live fem år                  
efter, at diagnosen er stillet mod 48 % i 2000. Både sygdom og behandling medfører               
dog ofte bivirkning og senfølger som fx kronisk træthed, smerter, kognitive problemer            
samt spise- og synkebesvær, og undersøgelser tyder på, at over 50 % oplever             
senfølger i forbindelse med kræft. Senfølgerne kan opstå både under og flere år             
efter et behandlingsforløb, og kan have stor indvirkning på krop og sjæl og bevirke,              
at man kan have svært ved at vende tilbage til et normalt hverdags- og arbejdsliv.               
Derfor er det helt essentielt, at borgerne informeres om/tilbydes et          
rehabiliteringstilbud i forbindelse med et sygdomsforløb. 

I Århus Kommune varetages kræftrehabiliteringen af Folkesundhed Aarhus Midt, og          
her er antallet af kræftforløb næsten fordoblet fra 255 i 2017 til 473 i 2019. Dog ses                 
der en skævvridning ift. hvem der henvises til kræftrehabilitering. Fx er kun 30 % i               
rehabiliteringen mænd, over halvdelen af borgerne befinder sig i sociogruppe 1 og 2,             
og kun 10 % har en anden etnisk baggrund end dansk. 

I Københavns Kommune har man investeret i kræftcentret; Center for Kræft og            
Sundhed. Centrets kerne består i et tæt samarbejde mellem Kommunen og           
Kræftens Bekæmpelse, der i fællesskab varetager rehabiliteringen af Kommunens         
borgere. Center for Kræft og Sundhed har desuden et tæt samarbejde med            
omkringliggende hospitaler, og er på baggrund heraf lykkes med at få henvist mere             
end 1000 borgere om året, og har de seneste år desuden øget antallet af mænd i                
rehabiliteringen. Centret er et samlingssted for både kræftramte og deres pårørende           
hvor tværsektorielt samarbejde går op i en højere enhed til stor gavn for borgerne              
rehabilitering og forebyggelse af senfølger. 

 

 

 



 

Dansk Folkeparti foreslår derfor, at den kommunale kræftrehabilitering i Århus          
styrkes ved at yde midler til et tværsektorielt kræftcenter i Århus, der kan optimere              
følgende: 

- Et tværsektorielt samarbejde om/ indsatser til sårbare/udsatte borgere 
- Et tværsektorielt samarbejde om/indsatser til mænd 
- Et tværsektorielt samarbejde om borgere der oplever senfølger flere år efter           

endt behandling  

Forventet årlig udgift er 2 millioner kroner. 
 
Kontaktperson: Jette Skive 

 


