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Kemohjerne eller kemotåge

 En tilstand med påvirkning af 

kognitionen eksempelvis nedsat 

koncentrationsevne og 

hukommelse.

 Ikke en lægelig veldefineret 

tilstand.  

 Nogle oplever det i forbindelse 

med behandling for en 

kræftsygdom. 

 Symptomerne forsvinder oftest af 

sig selv. 

Fra Cancer.dk
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 Nedsat koncentrationsevne.

 Nedsat hukommelse. 

 Bliver nemt distraheret. 

 Har vanskeligheder ved at multi-taske.

 Problemer med at organisere.



*



*

 Det er ikke én bestemt kemoterapi, som giver kemohjerne.

 Bivirkninger ved kemoterapi.

 Kræftdiagnosen. 

 Andre behandlingsformer.

 Langt fra alle patienter, som bliver behandlet for kræft, får symptomer på 

kemohjerne.



*

”Helt ind og ud af ”kemohjernen””
Af Ali Amidi

 ”Kemohjerne”  Kognitive forringelser/vanskeligheder

 Mener ikke at teorien om kemoterapi påvirker hjernen er 

understøttet.

 Undersøgelse – brystkræftpatienter; 30-80% oplever nedsat kognition.

 Stærk sammenhæng mellem kognitive vanskeligheder og symptomer 

på angst/depression. 

 Sjældent sammenhæng mellem undersøgelser og patienters egen 

oplevelse. 

 Kognitive forringelser behøver ikke at være varige. 

 Udbredelse af ordet ”kemohjerne”.
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 Vigtigt:

 Forskningen er ikke entydig!

 Ikke sikkert det kun er kemoterapi som 

påvirker.

 Få procenter der bliver ved med at have 

kognitive problemer. 

 Stor forskel på oplevelse og test. 

 Mere forskning indenfor dette emne. 

 Fokus på senfølger/bivirkninger og 

livskvalitet efter kemoterapi.
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 Sammendrag af forskellige undersøgelser.

 Hjernen kan blive påvirket af forskellige ting.

 Stor forskel på egen oplevelse og test.

 Hjernen bliver påvirket.

 De fleste kognitive problemer forsvinder over tid.

 Kognitiv rehabilitering har en påvirkning på størstedelen af 

patienterne. 

Fra review artikel ”An Overview of Chemotherapy-Related Cognitive 

Dysfunction, or ”Chemobrain”” 
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 Kemohjerne – et usynligt handicap.  

 Vigtigt at italesætte problematikkerne.

 Fortæl hvad man har brug for og tag imod hjælp.
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 Kost – spise sundt og varieret. 

 Være aktiv.

 Søvn og hvile. 

 Fokus på stress niveau.

 Få nogle faste rutiner hver dag. 

 Bruge et ugeskema.

 Brug huskesedler.

 Udfordre din hjerne.



*



*



Man bliver hurtigere afledt af andre ting der 

sker omkring en.



Noter slide 4:

Der udleveres spørgsmål på farvet papir (hver spørgsmål har dets egne farve, og hver deltager får 

kun et spørgsmål), og deltagerne går rundt og finder en anden med en anden farve spørgsmål. Så 

bruger de ca. 3-4 minutter til at stille hinanden deres spørgsmål, høre og uddybe svaret og går 

derefter videre til en anden i lokalet. Det tager ca. 15 min. i alt og der samles op derefter. 

De 5 spørgsmål er adapteret fra en sygeplejefagligstudie og er:

Hvilke informationer har du fået om ”kemohjerne” før opstart af kemoterapi?

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

Hvordan bliver du mødt, når du fortæller fagpersoner om dine vanskeligheder med f.eks. 

koncentration og hukommelse?

Hvordan har du søgt støtte i din nærmeste kreds – familie og venner - ift. kemohjerne?

Hvilke bekymringer har du omkring de forandringer, der er sket ift. kemohjerne?

Noter slide 5: 

1. Usikkerhed om kemoterapi og kemohjerne hænger sammen. Der gives forskellig kemoterapi til 

de forskellige kræftdiagnoser. 

2. Energiforladt, søvnproblemer og træthed kan bidrage til de samme symptomer som kemohjerne 

eksempelvis hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær. 

3. Kan forårsage angst, depression og forhøjet stressniveau  hukommelsesproblemer og 

koncentrationsbesvær. 

4. Kan være hormon-behandlinger, operation, strålebehandling, medicin.

5. Fra forskningen. 



Noter til slide 6:

1. Kaldes kognitive forringelser/vanskeligheder af professionelle.

2. Der er lavet studier med mus som understøtter teorien, men Ali mener ikke at det beviser, at 

det er kemoterapi, som er den grundlæggende faktor. Ved enkelte undersøgelser er der kognitive 

forringelser inden påbegyndelse af kemoterapi. 

3. Ud fra procent; der kan være mange eller få som oplever kognitive vanskeligheder. Det er svært at 

sammenligne de forskellige studier, da der er forskellige kræftdiagnoser, behandlinger og mennesker er 

forskellige. Der er lavet mange studier med brystkræft patienter, da det er en stor gruppe. 

4. Beviser den følelsesmæssige påvirkning ved at få en kræftdiagnose. Ved at du får angst, 

depression eller har et højt stressniveau kan det påvirke din hukommelses- og koncentrationsevne.

5. Positivt. 

6. Hjernen kan udvikle sig og man kan træne hjernen ligesom resten af kroppen. 

7. Ali mener, at det er vigtigt at disse kognitive vanskeligheder tages alvorligt. Men nævner også at 

udbredelsen af ordet kemohjerne kan skabe en slags nocebo-effekt. Det modsatte af placebo. Nocebo er 

”falske” symptomer – eks. hvis du får at vide at det kommer til at gøre ondt, vil du føle at det gør ondt. 

Ali mener, der er brug for mere forskning, da der omkring kræftpatienter og påvirkning af hjernen 

er mange faktorer, som spiller ind. Både biologisk og psykologisk. 



Noter til slide 7:

1. Forskning med brystkræftpatienter er ikke det samme som testikelkræft patienter, da de 

forskellige kræftdiagnoser får forskellig behandling og herunder også forskellig kemoterapi. 

2. Kan være andre ting – som tidl. nævnt andre behandlingsformer eksempelvis 

hormon-behandlinger, operation, strålebehandling, medicin. Angst, stress, depression.

3. Stabiliserer sig over tid ved de som oplever disse kognitive vanskeligheder. 

4. Det kan være godt man oplever nogle af de forskellige symptomer på kemohjerne, men det

kan være pga. andre ting end kemoterapien. Eksempelvis for lidt søvn, for højt stress niveau, 

angst, depression. 

5. Der er et øget fokus på emnet kemohjerne og hvilken påvirkning kemoterapi har på hjernen. 

Men også hvilke andre faktorer kan spille ind på forandring i hjernen.  

6. Fokus på hvilke redskaber man kan bruge til at håndtere ens nuværende situation. Hvordan 

man kan træne hjernen igen. 



Noter til slide 8:
1. Studierne omhandler brystkræft patienter (27), tesikel kræft patienter (1), overlevende kræft 

patienter (2), andre informationskilder (15). 

2. Kan både være kemoterapi og anden behandling + stress, depression, som kan være forårsaget 

selve diagnosen. 

3. Patienterne oplever selv problematikker omkring hukommelse, koncentration og planlægning, 

men dette kan ikke ses i de kognitive tests.

4. Både ved behandling, operation, hormon behandling. Sammenlignet med raske patienter. 

5.

6. Kognitiv rehabilitering - træning af hukommelse, tænkning og koncentration. Kan hjælpe nogen 

og ved andre har det måske ikke nogen effekt. 

Forskningsprojekt med brystkræftpatienter i 2014 viser at man kan udvikle kemohjerne inden man 

har påbegyndt kemoterapi. Dette kan forklares med de følelser og pres man oplever ved at blive 

diagnosticeret med kræft. 

Noter til slide 9:

Der laves uddrag af en Moca screening. redskabet bruges ikke for at vise et kognitivt screenings-

redskab, men for at give deltagere selv lov at afprøve dele af testen for at konkretiserer deres 

forståelse af begrebet ’kognition’ og gør dem bedre i stand til at beskrive evt. udfordringer overfor 

fagpersoner og pårørende. Ergoterapeuter bruger screening til at få indblik i hukommelse. 

Samle op bagefter – Hvordan var det at lave den? Noget der var svært? 



Noter til slide 10:

Eksempler på hvordan man har taget ordet kemohjerne til sig og gjort det til et brand på mange 

visuelle måder. 

Noter til slide 11:

1. Ikke noget man kan se – skjult handicap. 

2. Det kan være omkring ens problemer med huske, koncentrere sig eller planlægge ting. 

Men også andre tanker og følelser er vigtige at få snakket om.  

3. Vær åben og tal med pårørende om hvad I har brug for, tag imod den hjælp der 

tilbydes  ikke nødvendigvis negativt ment. 



Noter til slide 12:

1. En sund og balanceret kost er med til at styrke din hjerne og din hukommelse. Vigtige ting: frugt,

grøntsager, bør, fisk, æg og mandler  antioxidanter og næringsstoffer  boost til hjerneaktivitet. 

2. Motion forbedrer blodgennemstrømningen og styrker hjernens forskellige funktioner. Gå en tur. 

Prøve at indføre at være mere aktiv i hverdagen - Tage trapperne. Støvsuge, gøre rent, hænge 

vasketøj op. Gøre det man har overskud til – vigtigt man mærker at pulsen stiger. 

3. Vigtigt – da dette kan påvirke hukommelses- og koncentrationsevne, hvis man ikke får dækket

sit søvnbehov. 

4. Som nævnt ved søvn og hvile har ens stressniveau også en påvirkning på hukommelse og 

koncentration. 

5. Skaber overblik. 

6. Skaber overblik. Mindsker følelsen af at man har glemt noget. 

7. Eksempelvis kryds og tværs, scrabble, krydsord, sudoko, kognitiv træning på computer 

(http://www.hjernelounge.dk) - der står det er til ældre, men træner eksempelvis opmærksomhed, 

hukommelse, koncentration,  hvilke er godt i forhold til de problematikker man har, når man har

kemohjerne.

Apps; tidepool, brain+

VIGTIGT: Dette er kun idéer til hvad man kan gøre – og ikke noget vi med sikkerhed kan sige hjælper. 

Men det er vigtigt at gøre noget og gøre det man har overskud til!

Når du skal lære noget nyt eller huske noget er det én god idé at gentage det flere gange for at gøre 

det nemmere at huske. 


