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Sigtet med denne præsentation ….

• Forklare baggrund for arbejdet

• Beskrive de væsentligste problematikker omkring feltet

• Beskrive overordnet hvordan undervisning blev organiseret og 
udført

• Beskrive erfaringer fra forsøget herunder forankring

• Pege på mulighed for udvikling af lignende indsatser. 





Tilbuddet ”Fra kræft til kræfter”

• ”Formålet med kurset er at støtte borgere, der har en 
kræftdiagnose, i at udvikle handlekompetence og udøve egen 
omsorg fysisk/psykisk, socialt, eksistentielt og/eller 
arbejdsmæssigt og derved komme videre i livet.” 

• Kurset skal desuden skabe grundlag for netværksdannelse.”



Kort om ’Fra Kraft til Kræfter …

• Startede i 2009, 1 fysioterapeut, 2t ugtl. samt 1 sygeplejerske 
på 4t ugtl.

• Normering i 2016:
– 2 fysioterapeuter (i alt 37t)

– 1 Sygeplejerske, 17t

– 1 Diætist, 35t (delt)

– (siden 2013) 1 psykolog 15t 

• 2 hold på i alt 30 deltagere – løbende optage (16 ugers 
forløb).

• Derefter mulighed for at deltage i en netværksgruppe med 
træning 1 x ugtl. (gratis)

• Derudover yderlige træning igennem DGI i samme lokale.



Hvorfor et tema om kognitive forandringer? 

• Kursusdeltagerne ønsker et oplæg ift. ’kemohjerne’ da de ofte 
oplever kognitive vanskeligheder.

• På ’Fra Kræft til Kræfter’ er der oplæg om følgende emner:   

• Træning

• Kost

• Motion

• Fysiske senfølger

• Forandret selvbillede

• Mindfulness

• Seksualitet

• Social Relationer



Mit ønsker med processen …

• Oplysning: Introducere deltagerne til relevant information og 
mulighed for selv at kunne  finde oplysningerne om 
problematikken.

• Drøftelse: Skabe mulighed for at deltagerne aktiv kan drøfte 
oplevelserne på tværs og samle erfaringer fra hinanden. 

• Udforskning: Give deltagerne en bedre forståelse og nysgerrighed 
for hvad ’kognition’ er og hvad der påvirker den.

• Kommunikation: At deltagerne får mulighed for og øvelse i at 
italesætte deres oplevelser og udfordringer.

• Netværk: At skabe nye muligheder for handling og brug af netværk.
• Faget: Skabe opmærksomhed på nye arbejdsområder for 

ergoterapi. Demonstrer ergoterapiens ’alsidighed’: 
• Forankring: fremme mulighed for at andre arbejder videre med 

opgaven.



Hvordan så man på kognitive problemer og kræft:
’screenshot’ fra cancer.dk April 2012 

Uddrag fra cancer.dk, april 2012
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Uddrag fra cancer.dk, jan. 2016



Strukturering af oplægget: kognitive forandringer og kræft
(varighed ca. 2 timer)

• Introduktion

• Baggrund; ’kemohjerne’

• Aktivitet 1: ’Quiz og byt’ (Cooperative Learning)
– Opsamling

• Oplysning og forskning: 

pause

• Aktivitet 2: MoCA
– Opsamling

• Teknikker i hverdagen
– Opsamling

• Litteratur og links



Kemohjerne

Chemo brain

Chemo fog

PCCI – Post    
Chemotherapy
Cognitive
Impairment
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Kilden: Anne Blad Hansen og Kristina Nielsen 



Aktivitet 1
Cooperative Learning – Quiz og byt

’SPIL’ principper (efter Spencer Kagan, 2006)

• Samtidig Interaktion

• Positiv indbyrdes afhængighed

• Individuel ansvarlighed

• Lige deltagelse



Spørgsmål om kognition og kræft
(kilde: Sygeplejersken 2012 ; (4) : 81-89. Birgitte T. Espersen og Anne Brandborg.)

1. Hvilke informationer har du fået om ’kemohjerne’ før opstart 
af kemoterapi?

2. Hvordan mener du at mennesker med kemohjerne bliver 
påvirket i deres hverdag?

3. Hvordan bliver du mødt når du fortæller fagpersoner om 
dine vanskelligheder med f.eks. koncentration og 
hukommelse?

4. Hvordan har du søgt støtte i din nærmeste kreds (familie og 
venner) ift. evt. koncentrations- og 
hukommelsesvanskelligheder?

5. Hvilke bekymringer har du omkring de forandringer der evt. 
er sket med dig ift. dine koncentration og hukommelse?



Aktivitet 2
Montreal Cognitive Assessment (MoCA)

• Montreal Cognitive Assessment (MoCA) er udviklet 
som et hurtigt screeningsinstrument til lettere 
kognitive forstyrrelser. 

• Den måler forskellige kognitive domæner: 
opmærksomhed, koncentration, executiv funktion, 
hukommelse, abstrakt tænkning, regneevner og 
orientering. 





Kilden: Anne Blad Hansen og Kristina Nielsen 







“….. The Chemotherapy Induced Cognitive Impairment Fact 
Sheet for Health Professionals is a public service from the 

Oncology Section of the American Physical Therapy 
Association. It is not intended to be a comprehensive 

overview of the subject.”



”… COGNITIVE STRATEGIES”

“1. Recommend the use of memory aids such as a journal, 
detailed daily planner, smartphone app, or a calender posted 
at home for easy visibility to keep track of appointments, 
schedules, “to do” lists, important dates, websites, phone 
numbers and addresses.

2. Provide home exercise program or other educational 
materials in writing and with pictures for ease of 
understanding and assistance in remembering.

3. Videotape home exercise program for survivors who prefer to 
use a computer to follow their exercise program.”

APTA 2015



Kilde: Line Lindahl-Jacobsen 
2014; Occupational Therapy

for Cancer Patients
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