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PSYCHO-ONCOLOGY
Hvad er psykoonkologi?
Patienter, deres partnere og pårørende kan reagere forskelligt på en kræftdiagnose og behandlingen heraf.
De følelser, der er forbundet med sygdom og behandling, varierer fra person til person og fra dag til dag.
Denne brochure om psyko-onkologiske problemer er tænkt som en støtte til dig og dine pårørende som
forslag til, hvad du selv kan gøre for at leve med en kræftdiagnose og med bivirkningerne ved kræftbehandlingen.
Psykoonkologi er en tværfaglig disciplin mellem psykologi og onkologi med fokus på medicinske, psykologiske og sociale aspekter i forbindelse med kræft og de faktorer, som kan have indflydelse på sygdommens
bedring eller udvikling.

Livskvalitet
Hvad er livskvalitet?
Verdenssundhedsorganisationen WHO definerer sundhed som ”en tilstand af fuldstændig fysisk, mental
og social trivsel og ikke kun fravær af sygdom”.

STAGE 1

STAGE 2

STAGE 3

STAGE 4

Ingen af de behandlinger, der tilbydes for nuværende, kan undgå at påvirke rask væv i en eller anden grad.
Dette kan medføre langsigtede fysiske og psykiske bivirkninger. Overlevelsesraten for dem, som rammes af
kræft, øges fortsat1, og derfor er det stadig vigtigere at forstå, hvordan livskvaliteten påvirkes på længere sigt.
Mange, der er diagnosticeret med kræft, lever med både fysiske og mentale senfølger mange år efter
behandlingen2. Det drejer sig f.eks. om psykosociale problemer og fysiske symptomer som smerter,
ekstrem træthed (fatigue), depression, angst, lymfødem, neuropati (føleforstyrrelser), kognitive vanskeligheder (besvær med at koncentrere sig og huske) og seksuel dysfunktion.
Begrebet livskvalitet anvendes til at vurdere den enkeltes generelle trivsel. Livskvalitet benyttes i stadig
stigende grad som et primært mål i studier for at evaluere, hvor godt behandlingen har virket, og hvordan
den har påvirket livskvaliteten i positiv eller negativ retning. Livskvalitet anvendes sammen med andre mål,
som er vigtige for patienten, bl.a. samlet overlevelse og overlevelsestid mellem tilbagefald.

Hvordan måles livskvalitet?
Oplevelsen af angst og bekymring sættes hos en gruppe kræftpatienter i relation til den oplevede

STAGE
1 Evaluering af og forståelse for kræftpatienters livskvalitet er derfor et vigtigt emne inden for
livskvalitet.
kræftbehandling.
Generelle værktøjer til evaluering af livskvalitet kan anvendes inden for alle former for kræft til at
evaluere, hvilken overordnet indflydelse patienters sundhedstilstand har på deres livskvalitet. Værktøjerne er ofte i papirform eller online-spørgeskemaer. Der findes mange typer livskvalitetsværktøjer, men
de mest anvendte er The European Organization of Research and Treatment of Cancer Quality of Life
Questionnaire (EORTC QLQc30) og the Functional Assessment of Cancer TherapyGeneric (FACT-G) og
distress-termometret.
Der anvendes imidlertid også adskillige kræftspecifikke værktøjer til evaluering af livskvalitet og
sygdomsspecifikke symptomer for en specifik kræftsygdom (f.eks. æggestokkræft). Livskvalitet er
blevet et vigtigt mål ved sammenligning af behandlinger og deres afledte effekter i randomiserede
kontrollerede forsøg, hvilket betyder, at livskvalitet stadig oftere anvendes som et slutmål i disse kliniske
forsøg.
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Distress
Distress er almindeligt hos kræftpatienter og er en tilstand, der sætter ind ved diagnosen og fortsætter til
efterbehandlingsfasen og langtidsoverlevelsen. Alle kræftpatienter oplever distress i en eller anden form, en
tredjedel har omfattende symptomer4. Distress er et engelsk udtryk, og det er vanskeligt at oversætte direkte
til dansk. Danske ord, som man forbinder med distress, er typisk ord som nød, angst og pine.

STAGE 1

Distress kan skyldes fysiske, psykologiske, emotionelle eller sociale problemer som følge af sygdommen og
er multifaktorielle, hvilket vil sige, at der er adskillige faktorer, der spiller ind ved distress: den fysiske sygdomsbyrde (symptomer), forværret funktionel status, som forstyrrer dagligdagen, samt de emotionelle
og sociale ændringer, som en kræftdiagnose medfører. Følelsen af distress er en vedvarende proces,
som rækker fra almindelige normale følelser af sårbarhed, sorg og angst til problemer, som kan blive
invaliderende, såsom depression, angst, panik, social isolation og eksistentielle og åndelige kriser. Øget
distress kan resultere i ringere sygdomsudfald som f.eks. dårligere helbredsrelateret livskvalitet, ringere
gennemførelse af behandlingen, omfattende bivirkninger ved behandlingen, lavere tilfredshed med plejen
og eventuelt lavere overlevelsesrate. På grund af vigtigheden af disse faktorer er distress nu godkendt som
”det sjette vitale tegn”.
Adskillige studier har vist, at distress er undervurderet. Derfor bør kræftpatienter rutinemæssigt screenes for
distress, som minimum ved perioder med sårbarhed i kræftforløbet – på diagnosetidspunktet, inden behandling, under og efter behandling og ved overgangen til livets afslutning eller palliativ pleje. Korrekt
screening for distress kan være medvirkende til at sikre tidlig identifikation af dem, der har behov for
yderligere støtte med målrettet intervention fra det kliniske plejeteam, og henvisning til psykosociale enheder
for dem, som har en højere risiko for, at distress påvirker deres sundhed.
En kvinde, som diagnosticeres med gynækologisk kræft (underlivskræft), står ikke blot over for de ændringer
og den frygt, som kræften i sig selv giver, men også over for de ændringer, der sker i hendes identitet, kvindelighed, seksualitet og moderskab.
Ændringer i kroppen, i hormonbalancen og måske den tabte evne til at få børn som følge af operation (ofte
med fjernelse af de indre kønsorganer) og kemoterapi – nogle gange i en ung alder – kan frembringe problemer og distress, som er svære at håndtere.
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Lider jeg af distress?
Hvis du har nogle af de symptomer, som er beskrevet ovenfor, skal du bede din kontaktsygeplejerske
om en screening for distress og om hjælp til at kunne håndtere dine udfordringer i situationen. Hvis der
ikke er mulighed for dette, så henvend dig til en kræftrådgivning, hvor der er en psykolog tilknyttet,
som kan hjælpe dig med dine symptomer og problemer.

Et ændret jeg
Kvinder, som diagnosticeres med underlivskræft, står over for kropslige ændringer,
ændringer i hormonbalancen og i deres liv.
De skal måske havde fjernet livmoderen, som medfører, at de går i tidlig overgangsalder. Angst, skam, skyld, vrede, nedtrykthed og sorg over det ”nye jeg” er nogle af de
følelser, man som kvinde kan stå over for.
I nogle kulturer diskuteres disse emner oftest ikke.
Patienter stiller sig selv tankevækkende spørgsmål som f.eks.:
Er det livmoderen, der definerer mig som kvinde?
Er det at blive mor den eneste måde at være produktiv og frugtbar på?
Hvordan kan jeg håndtere disse ændringer?
Hvordan har andre patienter som mig det efter en diagnose med underlivskræft?
Hvordan kan jeg fortsætte med at leve livet, at elske og at flirte?
Skal jeg fortælle om det til venner, nye bekendtskaber, en mulig partner? Og hvis ja,
hvornår?
En kvinde med disse følelser skal overveje at bede om hjælp hos sin kontaktsygeplejerske, i en støttegruppe/patientforening eller hos andre kvinder, som tumler eller har
tumlet med disse spørgsmål.
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Seksualitet og gynækologisk kræft
STAGE
1 af hvilken kræftform du er blevet behandlet for, kan du forvente fysiske bivirkninger, som
Afhængigt
påvirker dit sexliv.

STAGE 1

FactSheet

Kvinder, som er blevet behandlet for kræft i underlivet, vil højst sandsynligt opleve mere udbredt fysisk
ubehag efter behandlingen end andre på grund af de berørte organer i underlivet - f.eks. vil fjernelse
af livmoder og/eller æggestokkene betyde faldende niveau af kvindelige hormoner - eller bivirkninger
på grund af behandlingerne i kønsorganerne.
Kirurgisk behandling af kræft på kønslæberne, i skeden eller på livmoderhalsen er ofte forbundet med
seksuel dysfunktion på grund af tab af normal anatomi, forsnævringer i skeden, lymfødem og tab af
klitorisvæv.
Strålebehandling kan også forårsage forsnævringer i skeden og skade på slimhinderne i skeden med
sårdannelse eller lukning af skeden til følge eller besværliggøre samleje. Nogle af disse bivirkninger kan
opstå mange år efter behandlingen.
Kemoterapi kan forårsage overgangsalder med tab af østrogen, som kan medføre permanent tørhed
i skeden og deraf følgende smertefuldt samleje 3.
Hvis du bliver øm eller irritabel i det genitale område, skyldes dette ofte følsomme eller tørre slimhinder.
Det kan imidlertid også være et tegn på en behandlingskrævende infektion.
Ømhed kan opstå - enten fordi du mangler kvindelige kønshormoner på grund af overgangsalder, eller
fordi du får antihormonel behandling. Ømhed kan også skyldes, at området er stråleskadet.

Ændringer i udseende og følelsen af at være mindre attraktiv
Kroppen kan ændre sig under og efter kræftbehandling, og kroppen kan reagere anderledes og
uforudsigeligt. Dette kan være svært at acceptere, og det kan få dig til at føle dig mindre seksuelt
attraktiv.
Selv om det kan være svært at affinde sig med sin ændrede krop, kan det være af afgørende betydning
at arbejde med at acceptere den.
Hvis du har det godt med dig selv, kender din krop godt og accepterer, hvordan den ser ud, har du de
rette betingelser for et tilfredsstillende sexliv med din partner.
Hvis du på den anden side føler dig mindre attraktiv end før din behandling, kan det være vanskeligt at
tage initiativ til sex eller udtrykke begær.
Mange gynækologiske kræftoverlevere beretter om seksuel dysfunktion på grund af smerte eller
ubehag eller manglende seksuelt begær og opstemthed.
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Hvordan kan du arbejde med at ændre din kropsopfattelse til noget
positivt?
Det første, du skal gøre, er at arbejde med at acceptere din ændrede krop og forstå den som noget,
der kan give dig glæde og lyst igen i stedet for kun at forbinde den med sygdom og symptomer.
Du kan lære at få positive oplevelser gennem din krop ved at gøre noget godt for dig selv, f.eks. ved at
få en god massage. Vær tålmodig med dig selv. Tiden er måske din fjende, inden du får kræft, men den
er din ven bagefter.
Forkæl dig selv; prøv at acceptere og elske dit nye kropsbillede. Hvis du er i et forhold, så snak med din
partner om, hvad der gør det vanskeligt for dig at have sex.
Medicinering har desværre ikke vist sig at have virkning i dette kliniske scenarie.
En psykologisk intervention med brug af mindfulness-baseret stressreduktion har vist betydelige
forbedringer i den seksuelle funktion og i mindskning af seksuel distress. For nogle kan det være en god
idé at opsøge tiltag inden for dette område. I Danmark er der også mulighed for henvisning til en klinisk
sexolog, og nogle sygehusafdelinger har en klinisk sexolog ansat, som lægerne kan henvise direkte til.
Andre råd og behandlinger, som omhandler seksuel dysfunktion på grund af tørhed og atrofi i skeden,
kan være brug af vaginale smøremidler, f.eks. ikke-hormonelle produkter med hyaluronsyre, der fås i
håndkøb.
Disse produkter hydrerer skedevæggen, men skal anvendes 3-5 gange ugentligt, helst ved sengetid, for
at kunne gendanne fugt i skeden. De samme produkter kan også anvendes inden samleje for at forebygge rifter inde i og uden for skeden og eventuelt mindske smerte ved samleje.
For nogle kvinder, hvor lægen ikke fraråder brug af østrogen, kan vaginale østrogenprodukter (som
tabletter eller creme) også afhjælpe symptomer, når midlerne anvendes regelmæssigt.
Lokal hormonbehandling kan ofte afhjælpe urinvejsproblemer, herunder inkontinens.
Vaginale forsnævringer, der er opstået som følge af kirurgi eller stråling, kan behandles ved hjælp af en
vaginal dilatator. Nogle kvinder finder det imidlertid svært at anvende en vaginal dilatator og føler sig
intimiderede (vaginale dilatatorer findes i forskellige størrelser). På den anden side forbindes brugen af
en vaginal dilatator 2-3 gange ugentligt med en nedsat risiko for vaginal forsnævring/stenose, især hos
kvinder der modtager indvendig strålebehandling i skeden 5 (stråling via en strålingskilde inde i skeden).
Det er altid en god idé at tale med din læge eller psykolog, hvis du oplever en ændring i kroppen efter
behandling. Der er måske også en patientforening for kvinder, som har eller har haft underlivskræft.
Det er ofte godt at tale med nogen, som har haft lignende erfaringer.
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Yderligere oplysninger
• https://www.macmillan.org.uk/documents/aboutus/newsroom/consequences_of_treatment_june2013.pdf
• http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/coping/physically/sex/effects
• https://www.mdanderson.org/patients-family/diagnosis-treatment/emotional-physical-effects/
sexuality-cancer.html
• https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/physical-side-effects/fertility
-and-sexual-side-effects/sexuality-for-women-with-cancer/cancer-sex-sexuality.html
• https://engage.esgo.org/

Kontaktoplysninger til KIU:
Hjemmeside: www.kiuonline.dk
Kontakt: formand@kiuonline.dk
Facebook: https://www.facebook.com/KIUPatientforeningen/
Kontaktoplysninger til ENGAGe:
Hjemmeside: https://engage.esgo.org/
Kontakt: engage@esgo.org
Facebook: https://www.facebook.com/groups/155472521534076/about/
ENGAGe vil gerne takke medlemmerne af ENGAGe Executive Group
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