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Opsamling fra konferencen for patienter og pårørende i 
Odense 26. januar 2017 

 

I konferencen deltog 26 patienter og pårørende, incl. 4 fra Styregruppen. På grund af sygdom var 
der nogle afbud i sidste øjeblik. Det er jo desværre kendetegnende for os, at helbredstilstanden er 
stærkt svingende.  

Fra Odense Universitetshospital deltog sygeplejerske Anne Grethe Jensen, diætisterne Helga 
Roued (HR), Hanne Møller Sørensen og professor, overlæge, dr.med. ph.d. Michael Bau 
Mortensen (MBM). MBM er bl.a. også tidligere formand for Dansk Pancreas Cancer Gruppe og 
Dansk Pancreas Cancer Databasegruppe. Sidder aktuelt i styregruppen begge steder.   

På konferencen var der stor spørgelyst og gejst ikke mindst grundet MBM og hans team. De 
indbød via deres personlighed og indlæg til diskussion og åbenhed, om de oplevelser vi alle har 
efter operationen, uanset hvor og hvornår.  

Patienter og pårørende udtrykte efterfølgende stor glæde over dagen og ønsker om flere i 
fremtiden, ikke mindst på grund af mødet med ligestillede og dermed erfaringsudveksling om 
operation, behandlinger og senfølger. 

Indlægsholdernes plancher og en video med indlæggene er lagt på www. pancreaspatient.dk. 
 
Men der var specielt følgende ”hot spots” vi alle kunne tage med os hjem: 

Kost 
Helga Roued delte ud af sine erfaringer med vores patientgruppe og specielt, hvor vigtigt det er, at 
vi bruger den omvendte kostpyramide. Dvs. vi skal have protein- og fedtholdige måltider og mindre 
brød, frugt og grønt, fordi det fylder meget i en lille appetit. Men frugt i sammenhæng med en 
proteinkilde (mælkeprodukt) er godt. Og så skal vi have flere og små måltider med ca. 2 ½ times 
interval. Og både måltider og drikke skal fordeles jævnt hen over dagen.  

Indtag af Kreon 
I patientgruppen kan vi konstatere at ordineringen af Kreon er meget forskellig. Der er sågar 
patienter, der ikke har fået ordineret Kreon. Både MBM og HR anbefaler, at man tilpasser 
mængden af Kreon til måltidets størrelse. For meget Kreon giver mavesmerter. HR mener, at f.eks. 
25.000 enheder er nok til et almindeligt morgenmåltid.  

Se hele indlægget om kost og Kreon i videoen. 
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Indtag af syrehæmmere (Pantoprazol osv) 
Rigtig mange af os har efter operationen fået ordineret syrehæmmere. MBM oplyste, at hvis man 
ikke har brug for dem af andre årsager (eks. spiserørsbrok), så er der ikke væsentlige lægefaglige 
grunde til at fortsætte med dem efter operationen. Mange patienter døjer ikke med syreproblemer 
men i stedet med tilbageløb af galde til mavesækken. Dette hjælper syrehæmmerne ikke på. I 
stedet anbefaler MBM en billig håndkøbsmedicin, som lægger et beskyttende lag hen over 
slimhinden (eks. 1-3 tabletter Gaviscon, ½ time efter måltiderne samt lige før sengetid). Der kan 
være forskelle på, hvornår de enkelte præparater skal tages i forhold til måltiderne, så husk at 
tjekke indlægssedlen. 

Vitaminmangel 
Flere patienter har problemer med at optage D-vitamin, kalk og jern. Det er bl.a. blevet påvist via 
blodprøver taget hos egen læge pga. træthed. Problemets omfang var nyt for MBM. Der indgår 
blodprøvetagning i opfølgningsprogrammerne i dag, men de er ikke rettet mod f.eks. manglende 
vitaminer og sporstoffer. MBM vil derfor tage det op i sine fora med henblik på at få det med i 
opfølgningsprogrammerne. 

Mælkesyrebakterier (styrkelse af tarmflora) 
Min praktiserende læge har anbefalet mig at tage mælkesyrebakterier for genopbygning og 
styrkelse af tarmfloraen efter Whipples-operationen. Jeg har i dag en god og velfungerende tarm 
uden smerter. Men kan ikke dokumentere, at det alene skyldes indtag af mælkesyrebakterier.  
 
 
 
 
 
Ellen Gram 
Sekretær 
Styregruppen  

http://www.pancreaspatient.dk/
mailto:pancreaspatient@gmail.com

