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Kære alle

Som I kan se af artiklerne, har bestyrelsen 
været rigtig flittig med at hjælpe til med 
artikler til bladet. Det er jeg som redaktør 
af bladet rigtig taknemmelig for. Bladet er 
hver gang en stor opgave, og det kan godt 
knibe med tid til at nå det hele. En særlig 
tak til Dorte Remar for interview med 
Sandra og til Sandra, fordi hun fortæller 
sin historie. Den er vigtig. 

I år er der gået rigtig meget tid med arbej-
det i fagudvalget for æggestokkræft i Me-
dicinrådet. Som I ved, fik vi ikke godkendt 
niraparib til kvinder med high grade serøs 
æggestokkræft uden fejl i BRCA-genet, 
men kun til dem med fejl BRCA-genet, så 
der nu er to lægemidler til vedligeholdel-
sesbehandling mellem tilbagefaldene til 
den gruppe patienter, nemlig olaparib, 
som har været på det danske marked 
siden 2015, samt niraparib fra januar i år. 

Denne beslutning er af patienterne – KIUs 
medlemmer – blevet betragtet som for-
skelsbehandling af kvinder med nøjagtig 
samme sygdom og derfor dybt uretfær-
dig. Meget af min tid er gået med igen at 
skrive til Medicinrådet og til Sundheds- og 
ældreudvalget. Desuden har der været 
flere artikler i Sundhedspolitisk Tidsskrift 
og Onkologisk Tidsskrift, som jeg har 
været medforfatter til. KIUs medlemmer 
har også arbejdet energisk på at få beslut-

ningen ændret. De har været i nyhederne 
på DR og i artikler på DR.dk – søg på 
æggestokkræft, hvis du vi læse dem. Jeg 
har været i P1, et af vores medlemmer har 
været i P4, men det er svært. Lægemid-
let er nu godkendt i England, Skotland, 
Tyskland, Holland, Frankrig, Luxemburg, 
Østrig, Schweiz, Italien og Spanien. Den 
seneste nyhed er, at man pr. 1. december 
også kan få lægemidlet til hele patient-
gruppen i Sverige. Der kommer overlevel-
sestal fra forsøget NOVA med niraparib 
senest september 2020, og så håber jeg 
på, at Medicinrådets beslutning kan blive 
ændret. 

Der kom heldigvis også et godt resultat 
ud af arbejdet i Medicinrådet, idet parp-
hæmmeren olaparib til vedligeholdel-
sesbehandling nu også kan anvendes 
i førstelinje-behandling (når kvinden 
første gang har afsluttet behandlingen på 
hospitalet) til kvinder med æggestokkræft 
og fejl i BRCA-genet
Indtil videre er der kun et fagudvalg for 
æggestokkræft i Medicinrådet. Det vil 
ændre sig, når der kommer resultater af 
forsøg til de andre former for underlivs-
kræft. Jeg har netop deltaget i NSGOs (Nor-
dic Society of Gynaecological Oncology) 
møde i København og har konstateret, at 
der er gang i rigtig mange forsøg til os. 

Som I kan se af artiklen på side 6 i bladet, 
har vi holdt World Go Day den 20. septem-

ber for at gøre opmærksom på underlivs-
kræft verden over. Nu går det heldigvis 
godt med HPV-vaccinationen både til 
drenge og piger i Danmark, men sådan 
er det ikke alle steder i verden. I nogle 
udviklingslande er forekomsten og døde-
ligheden af livmoderhalskræft meget høj, 
så der er i allerhøjeste grad brug for fokus 
på sygdommen. Herhjemme skal vi huske 
pigerne på, at de stadig skal følge scree-
ningsprogrammet, selv om de er blevet 
vaccineret, og vi har stadig en gruppe 
blandt de modne kvinder, som ikke følger 
screeningsprogrammet. Når vi ser nye til-
fælde af livmoderhalskræft, er det oftest i 
denne gruppe. Heldigvis er der i Danmark 
rigtig meget fokus på sygdommen. 

Den danske vinter kan være en hård 
tid at komme igennem – især hvis man 
døjer bivirkninger af sin behandling eller 
senfølger efter sin kræftsygdom eller lider 
af frygt for et evt. nyt tilbagefald. Heldigvis 
bliver vinteren afbrudt for en stund af jul, 
lys og familiehygge, og så er der ikke så 
lang tid til foråret. 

Jeg håber at se rigtig mange af jer til KIUs 
arrangementer i år 2020. Tak, fordi I støt-
ter op om KIU. Glædelig jul og godt nytår 
til alle. 

Formand
Birthe Lemley

Formandens ord
Birthe Lemley

Man bliver forfærdelig bange, når man får stillet en kræftdiagno-
se. Man løber og løber væk fra monstret, der rejser sig for næsen 
af en. Jeg kan huske, at jeg slet ikke kunne sige ordet ’kræft’, da jeg 
selv fik diagnosen. Men efter et stykke tid i flugttilstand, vendte 
jeg mig om og kiggede på monstret. Og i det øjeblik jeg så mon-
stret i øjnene, skete det utrolige, at monstret blev mindre. Og jeg 
blev stærkere,” 

Protektor for KIU – Kræft i underlivet
Kongelig skuespiller Ghita Nørby
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Kort Nyt

UDVALG, HVOR KIU 
ER TIL STEDE MED 
PATIENT-
REPRÆSENTANTER:

Sundhedsstyrelsen om Stop HPV 
– Birthe, Annemarie og Mette

Projekt Sammen om valg 
– Birthe og Dorte som patientrepræsentanter

Medicinrådet 
– Birthe og Dorte

Advisory Board om immunterapi
– Birthe

KORT NYT KIU – 2019

Symposium med DGCG
17. januar 2020
Den 17. januar 2020 afholder KIU igen symposium sammen 
med DGCG (Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe).  Det 
bliver en rigtig spændende dag, hvor der bl.a. er fokus på 
genetik. Oplysninger om genetik vil i fremtiden være nyttige 
for os alle – uanset hvilken kræftform vi er berørt af. 
Læs det foreløbige program på side 14 

Landsmøde på Kursuscenter 
Bautahøj den 18.-19. april 2020
Læs mere på side 18

Ophold på Løgumkloster 
Refugium 
Opholdet er i perioden fra fredag, den 15. maj 2020 
til tirsdag, den 19. maj 2020.

Kursus med ophold på eneværelse koster 5.000 kr., 
men KIU uddeler hvert år et KIU-legat.

Hvis du får dette legat, skal du kun betale 850 kr. 
for kurset. Resten betaler KIU.

Er du interesseret, så send en mail til Dorte Blou og 
fortæl lidt om dig selv på dorte@blou.dk. Der er 
tilmeldingsfrist den 1. marts 2020.
Læs mere på side 15

KIU har oprettet 
lukkede sygdoms-
grupper på Facebook:
– KIUs Forum for livmoderhalskræft
– KIUs Forum for livmoderkræft
– KIUs Forum for æggestokkræft
– KIUs Forum for yngre kvinder med æggestokkræft
– KIUs Forum for vulvacancer
– KIUs Forum for kræft i skeden

KIU har modtaget rigtig mange anmodninger om at blive 
medlem af vores sygdomsspecifikke, lukkede grupper. 

Vi giver derfor – som også beskrevet på vores facebook-
side – en midlertidig adgang til de personer, der anmoder 
om at blive medlem af grupperne, selv om de ikke er 
medlemmer af KIU.

Adgangen vil være gældende i 2 måneder, og man kan i 
denne periode vurdere, hvorvidt man vil være medlem 
af KIU. 

De fleste af KIUs aktiviteter er udelukkende for KIU-
medlemmer og vil derfor først kunne benyttes efter 
indmeldelse. Man vil også først da som KIU-medlem få 
mulighed for at få behandlet mere personlige problema-
tikker, f.eks. adgang til psykologhjælp.
Det årlige medlemskontingent er 200 kr., og du kan mel-
de dig ind i KIU på www.cancer.dk/kiu/bliv-medlem

Læs mere om KIUs aktiviteter her i bladet på side 43
eller i kalenderen på KIUs hjemmeside www.cancer.dk/
kiu. KIU er en patientforening for kvinder, der har eller 
har haft kræft i underlivet, og det er derfor også de per-
soner, denne ordning gælder for.

Hvis du efter de 2 måneder beslutter dig for, at KIU alli-
gevel ikke er noget for dig, ophører adgangen automatisk. 

Birthe Lemley
Formand for KIU

Aktiviteter for 
medlemmerne i foråret 2020

Følg med på KIUs 
facebooksider.

Alle aktiviteter bliver
 også beskrevet der. 
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KIUs bestyrelse
ønsker alle medlemmer 
glædelig jul og et godt og 
lykkebringende nytår
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GoDay 
– International dag 
for at gøre opmærksom 
på underlivskræft

GO DAY I DANMARK I 2019

Af Birthe Lemley

KIU er medlem af det europæiske 
netværk ENGAGe (European Network 
of Gynaecological Cancer Advocacy 
Groups). Mere end 50 foreninger, som 
beskæftiger sig med underlivskræft, er 
medlemmer af netværket. Ved ENGAGe 
møde i Lyon i Frankrig sidste år blev det 
besluttet, at der skulle være en dag, hvor 
vi foreninger satte særligt fokus på under-
livskræft. Datoen blev besluttet til at være 
20. september hvert år. ENGAGe har også 
forbindelse til patientforeninger uden for 
Europa, som gerne vil deltage, så dagen 
kaldes også World Go Day.

Go Day er en forkortelse af gynaecologic 
oncology day, og udtrykket kan også 
bruges i GoFor
– GoFor Awareness
 – GoFor Action 

– GoFor Hope 
– GoFor Life osv.

Hvad skete der så på Go Day i Danmark i 
2019? Programmet så ud som følger:

Bestyrelsesmedlemmerne aflagde 
besøg på hospitalerne 
KIU fik en aftale med kræftsygeplejersker-
ne på de hospitaler, hvor man i Danmark 
behandler underlivskræft. Bestyrelses-
medlemmer fra KIU aflagde besøg på ho-
spitalerne, hvor kvinder med underlivs-
kræft var i behandling på sengeafsnittet, i 
ambulant behandling eller til opfølgning 
på onkologisk afdeling. Patienterne fik 
alle et brev fra KIU, en pjece om KIU samt 
en notesblok og kuglepen med KIUs logo.

Mødet med sygeplejerskerne på hospita-
let var en rigtig positiv oplevelse. Alle var 
positivt indstillet over for vores initiativ 

om at møde op med en pose med oven-
nævnte ting til dagen. Vi var selvfølgelig 
ikke til stede, da patienterne fik overrakt 
poserne, men vi har efterfølgende fået 
nogle meget positive mails fra sygeplejer-
skerne. Nogle af patienterne havde aldrig 
hørt om KIU og var glade for, at de måske 
nu havde fået et netværk med andre pa-
tienter i samme situation. Andre kendte 
KIU og var glade for, at vi tænkte på dem, 
og nogle havde endog læst om Go Day, da 
vi havde haft rigtig mange opslag om Go 
Day på KIUs facebookside. Vi har siden-
hen haft en stand på landskurset for FSK 
(Fagligt selskab for kræftsygeplejersker), 
som er omtalt på side 37, og vi har også 
været inviteret til Patientens Stemme 
arrangeret af Sygeplejegruppen i DGCG 
(Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe).
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T-shirts med slogans fremstillet til dagen

Poserne, som kvinderne fik udleveret.
Annemarie fra bestyrelsen sammen med en sygeplejerske 
fra onkologisk afd., Herlev Hospital.

World Go Day
2019



T-shirts uddeles og størrelserne prøves af.

Forsker Jacob Bækmark Uth, Rigshospitalet og Institut for Idræt og Biomekanik, om brystkræft og fodbold fitness. 
Der har været en artikel om emnet i Hendes Verden nr. 31, 2018.

World Go Day
2019
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GO DAY I DANMARK I 2019

En sportsbegivenhed
Fra ENGAGe havde alle foreninger fået 
til opgave at arrangere en sportsbegiven-
hed. Jeg havde hørt om et fodboldhold i 
Frederikssund ved navn Momseholdet. 
Det er kvinder 60+, som spiller fodbold. 
De har flere gange været i TV2 Lorry. Reg-
lerne er, at fodbolden skal ind i modstan-

dernes mål, og man må ikke tackle. Da jeg 
er barnefødt i Frederikssund, kontaktede 
jeg dem for at høre, om de kunne hjælpe. 
De var rigtig positive og var straks med 
på idéen. De spiller fodbold hver torsdag 
formiddag, og jeg mødte op og spillede 
med. Jeg har ikke løbet nogen steder hen 
i mange år, men når man er på banen, 

vil man jo gerne sparke til bolden, så det 
kom helt af sig selv og var rigtig sjovt, og 
bagefter var der socialt samvær. 

På Go Day den 20. september spillede 
flere af KIUs medlemmer med. De var 
efterfølgende meget begejstrede. Alle var 
iført Go Day T-shirts med slogans.

ja
na

.h
ol

an
ov

a@
es

go
.o

rg
w

or
ld

go
da

y.
co

m

Fa
ce

bo
ok

.c
om

/W
or

ld
G

O
D

ay
in

st
ag

ra
m

.c
om

/W
or

ld
G

O
D

ay
tw

itt
er

.c
om

/W
or

ld
G

O
D

ay

 Speciallæge Mikkel Rosendal, Rigshospitalet, tegnede
underlivet og beskrev de forskellige kræftformer, som 
desværre kan ramme de kvindelige kønsorganer

Forsker Gunn Ammitzbøl fra Kræftens Bekæmpelse talte 
om motionens gode virkning på kræft. Læs mere på 
Kræftens Bekæmpelses hjemmeside www.cancer.dk

Efter fodboldspillet gik alle ind i klubhuset, hvor der var oplæg ved:
• Speciallæge Mikkel Rosendahl, Rigshospitalet
•  Forsker Gunn Ammitzbøl fra Kræftens Bekæmpelse om motion  og kræft
• Forsker Jacob Bækmark Uth, Rigshospitalet og Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk 
 Universitet, om brystkræft og fodbold fitness.

World Go Day
2019
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Billeder foran Kræftens Bekæmpelses telt. Det er Susan fra Kræftens Bekæmpelse i midten.

v/Birthe Lemley

Folkemødet i 2019 fandt sted i Allinge i 
uge 24 fra torsdag, den 13. juni til søndag, 
den 16. juni og faldt sammen med fejrin-
gen af Dannebrogs 800-års jubilæum 
lørdag, den 15. juni. 

Desværre blev Folkemødet i år ramt af 
voldsomt uvejr om lørdagen, så Venstres 
næstformand Kristian Jensens tale blev 
afbrudt lørdag eftermiddag. Tordenvejr 
og betydelige regnmængder lørdag aften 

medførte også, at telte kollapsede eller 
blev skyllet væk, og adskillige unge men-
nesker måtte evakueres.

KIU deltog traditionen tro i Folkemødet - i 
år med Birthe Lemley, Helle Nørup og 
Nanna Bjerre. Patientforeningernes stand 
er flyttet ind i et hjørne i Kræftens Bekæm-
pelses hovedtelt. 

Der var mange spændende debatter i 
hovedteltet i år, og traditionen tro også en 
debat arrangeret af patientforeningerne. 

Patientforeningernes debat
De 20 patientforeninger, der samarbejder 
med Kræftens Bekæmpelse, arbejdede 
sammen om debatten, hvis hovedtema var: 

Hvordan knækker vi kurven for 
overlevelse?

Der forskes meget i kræftbehandling, og 
der gøres betydelige fremskridt. Men på 
trods af det er der desværre stadig mange 
patienter, der dør af kræft, fordi diagnosen 
stilles for sent.

Folkemøde 2019
på Bornholm

GO DAY I DANMARK I 2019

jana.holanova@esgo.org
worldgoday.com

Facebook.com/WorldGODay
instagram.com/WorldGODay

twitter.com/WorldGODay

Dagen sluttede med højtbelagt 
smørrebrød kl. 12.30. 

Vi nåede at komme i Lokalavisen og Frede-
riksborg Amts Avis, men ikke i TV. Det må 
være målet til næste år. Fodboldkampen 
blev live-streamet, lagt ud på KIUs facebook-
side og boostet. Den kan stadig ses på KIUs 
facebookside.

Det var en Go Day, 
der var blevet 
til en rigtig God Dag. 
Der vil fremover hvert år den 20. september 
blive afholdt World Go Day om underlivs-
kræft. Du kan se mere på https://www.face-
book.com/WorldGOday/, og på https://www.

World Go Day
2019
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Patientforeningerne oplever, at mange 
patienter har et meget langt udrednings-
forløb, hvor kræften kunne have været 
opdaget tidligere. Det var det, patient-
foreningerne gerne ville sætte fokus på 
i denne debat, så vi kan få knækket de 
kedelige overlevelseskurver for vores 
medlemmer - kræftpatienterne.

Eksempler:
Bugspytkirtelkræft: Ca.1000 personer/år 
diagnosticeres med kræft i bugspytkirtlen. 
Ca. 70 % af patienterne dør inden for det 
første år, og kun ca. 7 % er i live efter 5 år. 

Æggestokkræft: Ca. 550 personer/år 
diagnosticeres med æggestokkræft. Kun 
40 % er i live efter 5 år. 

Myelomatose: Ca. 350 personer/år diag-
nosticeres med kræft i knoglemarven. 
Kun 46 % er i live efter 5 år. 

Debattørerne fra patientforeningerne 
var formand for Dansk Myelomatose 
Forening, Søren Dybdahl, og formand 
for KIU – patientforeningen Kræft i un-
derlivet, Birthe Lemley. 

Af andre debattører var der næst-
formand for PLO, Niels Ulrich Holm, 
direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren 
Brostrøm, samt formand for Kræftens 
Bekæmpelse, Helen Bernt.

Det var en god debat, hvor vi igen fik 
lejlighed til at påpege, at hvis kræft 

diagnosticeres tidligt, er der langt større 
chancer for helbredelse.

Bortset fra lørdagen, hvor mange debat-
ter druknede i regn, og folk en overgang 
blev frarådet at gå rundt på pladsen, var 
det et godt Folkemøde, hvor vi igen fik 
lejlighed til at tale med de folk i øjen-
højde, som har stor betydning for KIUs 
daglige arbejde. Det er meget lettere 
senere hen at tage kontakt, når man har 
mødt hinanden under de afslappede 
forhold på Folkemødet.

FOLKEMØDE 2019 PÅ BORNHOLM

Rufus Gifford, den meget populære amerikanske ambassadør 
under Præsident Obama, om hans mening om Præsident Donald 
Trump og det forestående valg.

”De tre gratier”

Margrethe Vestager, som blev spurgt om valget som formand for 
Europa-kommissionen. Den post fik hun desværre ikke, men hun 
fik en anden fremtrædende post.

Udsigten fra parkeringspladsen, som nogen måske genkender, da 
den findes andetsteds i bladet.

Et par andre debattører, som vi dog ikke fik mulighed for at møde, men vi fik 
deres meninger på tæt hold.

Afslapning ved parkeringspladsen efter en anstrengende dag
KIU deltager i Folkemødet igen i 2020.
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Hermed inviteres til

17. januar 2020 kl. 10.00-16.00
Aud. 2, Juliane Maries Vej , Rigshospitalet

DGCG-KIU symposiet 

FORELØBIGT PROGRAM

Kl. 10.00  Kaffe/te og croissant

Kl. 10.30 VELKOMST ved de to formænd Birthe Lemley og Lene Lundvall 

Kl. 10.40 ÆLDRE OG KRÆFT v. Jørn Herrstedt
 Spørgsmål fra salen

Kl. 11.30 NYE RESULTATER AF 1. LINJE STUDIER – PARP-HÆMMERE v. Mansoor Mirza
 Spørgsmål fra salen

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.15 NYT FRA KIU OG DGCG VED BIRTHE LEMLEY OG LENE LUNDVALL

Kl. 13.45  NYT OM KIRURGISK BEHANDLING AF GYNÆKOLOGISK KRÆFT
 – Ovariepreservation incl. ovarie, umodne follikel preservation, Udtagning af 
 æg før operation v. Mikkel Rosendahl
 – Anvendelsen af sentinel node-metoden i gynækologisk cancer for at 
 nedbringe risikoen for lymfødem v. Gitte Ørtoft
 Spørgsmål fra salen

Kl. 14.45 Kaffe/te og sødt

Kl. 15.00 GENETISK RÅDGIVNING – ETISKE OVERVEJELSER/DILEMMAER
 – patientens vinkel v. Birthe Lemley, formand for KIU
 – genetikerens vinkel v. Anne Marie Gerdes, tidl. Formand for Etisk Råd
 – lægepolitikerens vinkel v. Trine Nøttrup, formand for fagudvalget under Medicinerrådet
 Spørgsmål fra salen

Kl. 16.00 Afrunding og tak for i dag.

Symposiet er gratis. Tilmelding nødvendig senest den 10. januar 2020 
til pernille.dehn@regionh.dk

Pva. DGCG og KIU
Lene Lundvall og Birthe Lemley

v/Dorte Blou

Vi må sige, det igen var en stor succes.
Rammerne i Løgumkloster Refugium er 
perfekte til at få et pusterum og få et skub 
til at komme videre i livet.
Kurset har nu kørt i 4 år, og hvert år foreta-
ger vi en evaluering for at forbedre det.

Her er en mail til KIU fra én kursisterne i år.
”Da jeg trådte ind på Løgumkloster Refu-
gium, blev jeg mødt af hjertevarme og en 
fredfyldt ro, der varede hele ugen. 
Kurset var virkelig godt. 
Søde medkursister. 

Medinddragende foredragsholdere. 
Yoga og Vadehavsudflugt m. bobler. 
Lang frokostpause, hvor jeg gik ture i den 
smukke omegn. 
Særdeles velsmagende måltider. 
Jeg er meget taknemmelig for det flotte 
legat.”

Næste år vil kurset på Løgumkloster Re-
fugium finde sted fra fredag, den 15. maj 
2020 til tirsdag, den 19. maj 2020.

Kurset med ophold på eneværelse koster 
5.000 kr., men KIU uddeler hvert år 
et KIU-legat.

Hvis du får dette legat, skal du kun betale 
850 kr. for kurset. Resten betaler KIU.

Er du interesseret, så send en mail til 
Dorte Blou og fortæl lidt om dig selv på 
dorte@blou.dk. Der er tilmeldingsfrist 
den 1. marts 2020.

KIU-medlemmer, der tidligere har været 
af sted, vil ikke kunne komme i betragt-
ning.

Kursus for KIU-medlemmer på 

Løgumkloster RefugiumKIU
Kræft i underlivet
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Interview af Dorte Remar

Sandra Skov Jeppesen fik den 24. januar 
2018 diagnosen æggestokkræft i stadie 4 af 
en læge på OUH, Odense Universitetsho-
spital. Forinden havde hun været igennem 
et halvandet år langt forløb, hvor både 
den praktiserende læge og en gynækolog 
havde slået hendes træthed, underlivs-
problemer og andre symptomer hen som 
gener fra en muskelknude og begyndende 
overgangsalder. Da hun også fik vejrtræk-
ningsproblemer, blev det diagnosticeret 
som lungebetændelse og behandlet med 
penicillin, der ikke hjalp. Og selv om hun 
den 5. januar 2018 fik besked om, at væske, 
der blev udtaget fra hendes ene lunge den 
28. december 2017, indeholdt kræftceller, 
nølede Sønderborg Sygehus, indtil hendes 
mand slog i bordet, med at lægge hende i 
en kræftpakke og sende hende videre til 
OUH.

- Jeg følte næsten, at det var en dødsdom, 
da lægen sagde, jeg havde æggestokkræft 
i stadie 4. ”Kan jeg blive rask?”, spurgte jeg. 
”Det ved jeg ikke, men der kan jo ske mirak-
ler,” svarede lægen. I dag føler jeg en håb-
løshed over det lange forløb og over ikke at 
være blevet hørt, og jeg bebrejder mig selv, 
at jeg ikke har været mere pågående,” siger 
Sandra Skov Jeppesen. 
På opfordring fra flere sygeplejersker og 
læger på OUH klagede hun sidste år før 
sommerferien til Patientsikkerhedsstyrel-
sen over forløbet. Den 21. juni i år kom der 
svar i form af et afslag.  

- De skrev, at jeg havde fået den behandling, 
jeg kunne forvente at få, ikke nødvendigvis 
den bedste, men i øvrigt var sygdommen 
svær at diagnosticere. Det blev jeg rigtig 
ked af og følte mig svigtet igen. Men jeg har 
været nødt til at pakke det lidt ned i skuffen 
og komme videre og nyde de gode dage, 

siger Sandra Skov Jeppesen, der i bedste 
fald havde forventet at få ret i klagen, da 
der sjældent udbetales erstatningsbeløb. 

- Jeg ville gerne have haft ret i, at de syltede 
mig og være med til at forhindre, at det 
samme sker for andre, siger Sandra Skov 
Jeppesen  
Hun er 55 år, gift og mor til en søn på 20 år, 
der er flyttet til København for at studere, 
og en hjemmeboende datter på 18 år, der 
går i gymnasiet. Familien bor i Elstrup nær 
Nordborg på Als i Sønderjylland. Oprinde-
lig er hun udlært møbelpolstrer og har væ-
ret selvstændig. Senere arbejdede hun på 
et beskyttet værksted i socialpsykiatrien 
og er i dag jobmentor for unge i ressource-
forløb under Jobcentret i Sønderborg, men 
er sygemeldt.
 
- Det her har jo også haft store konsekven-
ser for familien i form af bekymringer, og 

min mand, der også har et arbejde at passe, 
må klare det meste i de perioder, hvor jeg 
ikke kan så meget, siger Sandra Skov Jep-
pesen.
Da hun endelig kom til OUH den 22. januar 
2018, gik det slag i slag i form af scanning, 
diagnosticering, tømning af væske fra 
lungerne, hvilket er sket i alt 12 gange i forlø-
bet, og start på kemoterapi, da hun i første 
omgang var for syg til at blive opereret. 
Efter operation i april sidste år, hvor al syn-
lig kræft blev fjernet, samt en reoperation, 
da en indvendig syning var bristet, fik hun 
yderligere tre gange kemo og begyndte 
på efterbehandling med Avastin, der har 
til formål at forebygge tilbagefald. Men det 
blev stoppet i december sidste år, fordi det 
ikke virkede. Den såkaldte kræftmarkør, 
CA 125, der måles via en blodprøve, var 
stigende. Normalområdet er under 35.

- Tallet er så højt, fordi der er kræftaktivitet. 
Det slog mig fuldstændig ud, da det ved 
sidste måling viste sig at være steget fra 
3800 til 4100. Så jeg har det svært og er 
frustreret, siger Sandra Skov Jeppesen.
Hendes status i skrivende stund er, at OUH 
har stoppet en igangværende kemobe-
handling og har bestilt ny CT-scanning. 
Det er desuden blevet besluttet at få en 
vævsprøve genetisk undersøgt for at finde 
det gen, der er årsag til sygdommen, så 
behandlingen kan målrettes. Men det er 
ikke sikkert, at det lykkes.

- De vurderer ud fra en ny CA 125-blod-
prøve, der igen er stigende, at de ikke er på 
rette spor med min behandling. Nu må jeg 
igen gå i uvisheden og vente og håbe på, at 
de finder en anden behandlingsform, der 
virker på mig. Jeg vil blive skuffet, hvis de 
ikke kan finde det gen, der kunne blive min 
redning, siger Sandra Skov Jeppesen, der 
også har fået undersøgt, om hun er bærer 
af den sygdomsfremkaldende genmuta-
tion BRCA 1 og 2, men med negativt svar.
Inden for det seneste halve år har hun 
været indlagt to gange for tarmslyng. Om 
det skyldes sammenvoksninger på grund 
af operationen eller kræft, kan lægerne 
ikke sige.

- Det har været lidt af et helvede med det 
tarmslyng. Jeg har aldrig haft problemer 
med fordøjelsen før og har spist sundt og 
dyrket motion. Men i den sidste tid har 
jeg haft det bedre i maven. Jeg prøver mig 
lidt frem med, hvad jeg spiser, for ikke at 
få ondt. Jeg ved ikke, om det er det, der er 
årsagen, eller om kemoen har virket. Jeg 
går også til zoneterapi for at få stimuleret 
fordøjelsen, og om det har virkning, ved 
jeg heller ikke, men det er noget, jeg gør for 
mig selv.

- Mentalt svinger det. Det er ikke rart, når 
onkologen siger, at jeg er kronisk syg og er 
på livsforlængende behandling. Og når 
min mave gør knuder, bliver jeg meget 

sortseende. Jeg ser langt mere positivt 
på tingene, når maven har det fint. Så får 
jeg det bedste ud af dagen og kommer 
ud at træne, siger Sandra Skov Jeppesen, 
der har været i flere træningsforløb på 
det kommunale sundhedscenter og for 
tiden træner hos en fysioterapeut og går til 
vandgymnastik.

- Nogle gange føles det som en ond drøm. 
Det kan ikke passe, jeg skal vise dem noget 
andet. Sådan har jeg altid været, jeg har 
altid kunnet det, jeg ville. Men jeg falder alli-
gevel nogle gange i et hul. For hvad skal der 
ske med min mand og mine børn, og hvor 
mange år har jeg tilbage? Men jeg ved med 
mig selv, at jeg skal leve mit liv nu, og derfor 
er jeg nødt til at parkere de katastrofetan-
ker, der kommer og går, og få det bedste ud 
af det, jeg har, siger Sandra Skov Jeppesen.
Når man spørger hende, hvad der bringer 
hende glæde, siger hun:

- Det bedste, jeg ved, er at gå i skoven hver 
dag med mine to golden retriever-hunde, 
nyde det og tænke, at det kan jeg. Det 
betyder meget for mig at følge med i mine 
børns hverdag og liv og at kunne deltage i 
det. Jeg kan træne, gå ud i min have, mødes 
med veninder og drikke en kop kaffe og 
sidde med mit håndarbejde. Det er bare 
det, at man kan nogle ting og ikke er senge-
liggende. 

SANDRA SKOV JEPPESEN 

Nogle gange føles det 
som en ond drøm
Sandra Skov Jeppesen har fået afslag på sin klage til Patientsikkerhedsstyrelsen over, at 
hun gik i halvandet år med symptomer på æggestokkræft, uden at det blev taget alvorligt  



Bautahøj Kursuscenter

Adresse og telefonnummer er 
Bautahøjvej 39, Kulhuse, 3630 Jægerspris, 
telefon: 47 53 00 07.

Læs mere om Kursuscenter Bautahøj på Facebook: 
https://www.facebook.com/Bautahoj

Oplysninger om programmet følger på KIUs hjemmeside 
og facebookside. 

Vi holdt også landsmøde på Bautahøj i 2018. Beliggenheden og be-
tjeningen var i top, så bestyrelsen har besluttet at afholde endnu 
et landsmøde på Kursuscenter Bautahøj. Der er S-togsforbindelse 
til og fra Frederikssund station, og KIU arrangerer taxa mellem 
kursuscentret og stationen på visse tidspunkter ved ankomst 
lørdag og afslutning søndag. 

Programmet for dagene er under udarbejdelse. Vi forventer at 
sende invitationerne ud omkring 1. marts. 

Som det fremgår af billederne, ligger Kursuscenter Bautahøj i 
meget naturskønne omgivelser. 

Der er cykler til rådighed, mulighed for gå- og løbeture, indendørs 
swimmingpool, mulighed for at dyrke fitness, petanquebane samt 
en pragtfuld strand.

LANDSMØDE OG GENERALFORSAMLING

Nogle af jer husker muligvis dette 

billede  fra 2018.

Det er vigtigt, at 
ALLE forældre 
kender til HPV
Af Birthe Lemley

Alle forældre bør kende til HPV, fordi 8 
ud af 10 bliver smittet med HPV i løbet af 
deres levetid. HPV kan føre til kræft i bl.a. 
livmoderhalsen og hoved- og halsregio-
nen, og så kan man rent faktisk vaccineres 
mod det. 

For at sikre størst muligt kendskab til HPV 
– blandt forældre til både drenge og piger 
– valgte KIU at støtte hjemmesiden www.
voresvalg.dk. 

Efter tilliden til HPV-vaccinen svandt 
tilbage i 2015-2017, hvor mange piger i 
en periode valgte vaccine mod HPV fra, 
har vi fra KIUs side arbejdet intenst på 
at fortælle historien om, hvad HPV-kræft 
kan føre med sig.

Hjemmesiden voresvalg.dk er en video-
baseret hjemmeside, der er målrettet 
forældre til børn i alderen 12-17 år.  

KIU har også samarbejdet med Sund-
hedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse 

og andre organisationer om at udbrede 
kendskabet til HPV-vaccination. 
Læs mere på www.stophpv.dk 

Livet med celleforandringer og 
livmoderhalskræft
Danmark har den højeste forekomst 
af livmoderhalskræft i Norden. 9.000 
danske kvinder har overlevet livmoder-
halskræft eller lever med diagnosen lige 
nu. At få diagnosen livmoderhalskræft 
er forbundet med stor fysisk og psykisk 
belastning, og selv hvis man overvinder 
kræften, kan der være følgevirkninger 
efter sygdom og behandling i mange 
år fremover. På stophpv.dk kan du se 
personlige fortællinger fra kvinder, som 
har celleforandringer eller livmoderhals-
kræft helt inde på livet.

Drengene får nu også tilbudt 
HPV-vaccinen
1. september 2019 markerede dagen, 
hvor drengene også fik tilbudt HPV-vacci-
nation. Drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 
2019 eller senere, får tilbud om vaccina-
tion mod HPV. For denne gruppe drenge 

er tilbuddet gratis, indtil de fylder 18 år. 
Ved at inkludere drengene er det lettere 
at sikre flokimmunitet, hvor pigerne 
beskytter drengene og omvendt. 

Blandt drenge og mænd er HPV skyld i 
analkræft, mundsvælgkræft, peniskræft 
og kønsvorter. Hvert år rammes omkring 
230 danske mænd af en af kræftformer-
ne, og omkring 8.000 drenge og mænd 
behandles årligt for kønsvorter.

Liselotte, som er medlem af KIU, under-
streger med sin historie, som hun fortæl-
ler på begge sites, hvorfor det er så vigtigt 
at blive vaccineret. 

I KIU er vi glade for, at det nu går den ret-
te vej med vaccinationen, og at drengene 
også er blevet inkluderet i programmet. 
Vi håber, vaccination mod HPV på sigt 
vil kunne udrydde HPV-relateret kræft i 
Danmark.

Kilder: voresvalg.dk og stophpv.dk

2 HJEMMESIDER MED
FOKUS PÅ HPVVACCINE
 

www.voresvalg.dk. 
www.stophpv.dk 

KIU – Kræft i underlivet   |   side 19

KIUs Landsmøde 2020 
KIUs landsmøde finder sted den 18.-19. april 2020 på 
Bautahøj Kursuscenter i Jægerspris.
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og bygger sit billede op fra bunden. En 
masse indtryk for en nybegynder, men 
jeg tror nu også, at de garvede malere fik 
lært noget nyt.
 
Middag fredag aften på Hotel HøjbySø.
Det blev lørdag, og dagen begyndte ude 
hos Anette i hendes galleri, hvor alt var 
gjort klar. Vi begyndte at male og forme 
vores billeder. For mig var bare det at 
bruge den teknik, Anette dagen forinden 
havde lært os, noget af en udfordring! Og 
nu skulle det ned på lærredet. Så min 

lørdag blev noget af en frustration, og 
jeg syntes slet ikke, mit billede rigtigt be-
gyndte at tage form, før Annette under-
vejs gav nogle gode fifs og opmuntrede 
mig i mit videre arbejde med maleriet.
    
Det var fantastisk at se, hvor forskelligt 
vores malerier udviklede sig. Vi havde 
oplevet det samme og arbejdede allige-
vel med meget forskellige motiver. Jeg fik 
selv mere styr på mit motiv og syntes, at 
resultatet - efterhånden som dagen gik 
- blev hæderligt. Vi sluttede dagen med 

at betragte weekendens resultater. Som 
I kan se, kom der smukke billeder ud af 
det.
 
Tak for en meget inspirerende og til tider 
frustrerende weekend. Det var dejligt at 
møde så skønne kvinder, der var fuld af 
energi og rigtig gav den gas.

v/Annemarie Carstensen

Så kom dagen for KIUs årlige maleweek-
end, en weekend i fordybelsens og kreati-
vitetens tegn.

Vi var 10 forventningsfulde kvinder, 
der mødtes på Malergården i Odsher-
red. Halvdelen af os havde ikke tidligere 
malet og kendte derfor intet til denne 
spændende verden.
Kunstnerfamilien Swane har boet og 
levet et langt liv på Malergåden i Odsher-

red, der ligger meget smukt med udsigt 
til Lammefjorden. Kunstneren Anette 
Lynge, som skulle undervise os, gav 
en rigtig fin rundvisning og fortalte om 
familien Swane, som hun har haft et tæt 
forhold til. Hun er selv blevet undervist 
af Henrik og Gerda Swane.
    
Efter en rundtur i huset gik vi videre ud i 
den smukke have. Anette fortalte os om, 
hvordan man lavede skitser, og bad os 
om hver især at finde frem til nogle mo-
tiver, vi gerne ville male senere. Der blev 

tegnet med blyant på papir. Jeg har aldrig 
tegnet skitser, men jeg syntes egentlig, 
det gik rimeligt.
    
Da vi havde gået rundt og tegnet en 
times tid, kørte vi til Hotel Højby Sø, hvor 
vi blev indlogeret. Resten af eftermidda-
gen blev brugt på at tale om maleteknik. 
Annette underviste os i, hvordan man 
disponerer sit billede, og hvordan man 
som betragter oplever billedet.
Hun fortalte os, hvor vigtig det rent 
maleteknisk er, at man mætter sit lærred 

MALEWEEKEND DEN 6. – 8. SEPTEMBER 2019

Middag fredag aften på Hotel HøjbySø

Maleweekend den 
6. – 8. september 2019
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v/Stella Østerhaab

Netværksgruppen i Århus har deltaget 
i et meget spændende arrangement i 
Dansk Center for Partikelterapi 
– aftenen bød både på et informativt 
foredrag og en rundvisning i Dansk 
Center for Partikelterapi.

Medlemmer fra netværksgruppen og 
bestyrelsesmedlemmer fra KIU, der 
havde tilmeldt sig arrangementet, blev 
budt velkommen af professor, overlæge 
og forskningschef Cai Grau og hans kol-
lega afdelingslæge, Lars Fokdal.

Cai Grau fortalte om Partikelterapi og 
det arbejde, der er iværksat samt den 

forskning, der fortsat er i gang.  Parti-
kelterapi er den nyeste og mest skån-
somme form for strålebehandling af 
kræftsygdomme. 

Partikelterapi er mere præcis end tradi-
tionel stråling. Partikelterapi sker med 
protonstråling, der rammer det syge 
væv millimeterpræcist. Den afgørende 
forskel på røntgenstråling og protonstrå-
ling er, at energien i protonstrålen kan 
justeres, så dosis kun er på sit højeste 
der, hvor svulsten er, så det raske væv 
eller organ skånes, og patienten får så få 
bivirkninger som muligt.

Bestrålingen udføres typisk fra fire 
forskellige vinkler ved hver behand-
ling. Bestrålingen tager ca. 1 minut. For 
patienten tager hele processen ca. 
20-30 minutter inkl. placering på lejet. 
Protonstrålen styres og justeres ved 
hjælp af et utal af magneter, hvoraf den 
største vejer 26 ton.
 Der forskes på området på verdensplan 
for at udvikle behandlingen, så den på 
sigt kan anvendes til flere forskellige 
kræftformer. Målet er helbredelse uden 
alvorlige bivirkninger.

Stråleterapi anvendes både til kurativ 
strålebehandling (primært direkte mod 
kræftknuden) og til palliativ strålebe-
handling (primært smertelindrende):
Partikelterapi er ikke for alle. Omkring 
1.200 patienter om året forventes at 
have gavn af partikelterapi i Danmark.

I dag har man planlagt behandlinger for 
hjernetumor, bindevævskræft i kraniet, 
børn og unge med kræft, hoved- og hals-
kræft. Man forventer at fortsætte med 
brystkræft og spiserørskræft.

Når partikelterapi er så interessant 
for KIUs medlemmer, er det fordi der 
forskes på området, og der her ses en 
mulighed for, at metoden i løbet af 1-2 år 
kan anvendes ved livmoderhalskræft. 
Efterfølgende gav Lars Fokdal en gen-
nemgang af den behandling, der i dag 
ofte anvendes til patienter med livmo-
derhalskræft. 

Specielt fik vi indblik i den udvikling, 
der har været gennem tiden vedrøren-
de indvendig stråling.

Lars Fokdal gav udtryk for, at behand-
ling af kræft i underlivet ofte er en mul-
tidisciplinær kræftbehandling, hvor der 
ofte både er operation, strålebehandling 
og medicinsk behandling (kemo), og at 
det er vigtigt at undgå så mange akutte 
bivirkninger og senfølger som muligt.

Under begge foredrag var spørgelysten 
stor fra KIUs medlemmer, og begge 
foredragsholdere tog sig tid til at svare 
uddybende på spørgsmålene.
I pausen gik snakken højlydt. Alle var 

meget begejstrede for den nye viden, 
de havde fået om den igangværende 
forskning, der er en forudsætning for, at 
den fremtidige behandling hele tiden 
bliver bedre og bedre.

Rundturen i Centeret for Partikelterapi 
var fascinerende, moderne byggestil 
uden den traditionelle ”hospitalsind-
retning”. I behandlingslokalerne var 
betonvæggene 4 meter tykke – det var 
fint afskærmet, så det så naturligt ud. 
Vi så både behandlingslokalerne - det 
var som at træde ind i Cyberspace – og 
”maskinrummet”, hvor maskinen fyldte 
3 etager i højden.
  
Efter en fantastisk aften tog vi afsked 
med vores foredragsholdere. Vi var fyldt 
med positive indtryk, og vi ønskede, at 
endnu flere havde haft mulighed for at 
deltage denne aften.

NETVÆRKSMØDE

Spændende Netværksmøde afholdt den 26. september 2019 i 
Dansk Center for 
Partikelterapi i Århus

FAKTA:
Dansk Center for Partikelterapi er 
det eneste af sin slags i Danmark.

Beliggenhed: Århus Universitets-
hospital, Skejby

Bygget i 2014-2019 – specialde-
signet til det avancerede udstyr 
– størrelse 9.500 m2

Samlet pris: 800 millioner kr. 
Staten, Region Midtjylland og A. 
P. Møller fonden er gået sammen 
om projektet

FORDELE OG 
ULEMPER VED 
PARTIKELTERAPI:
 
• Samme celledræbende effekt 
ved kræft og rask væv
 
• Mindre stråledosis til det raske 
væv
• Større følsomhed for bevægelse 
og anatomisk ændring

• Teknologi under udvikling

AKUTTE/TIDLIGE 
BIVIRKNINGER VED 
STRÅLEBEHANDLING:
I hurtigt delende væv.
Hud, slimhinder, knoglemarv og 
hårceller, forbrænding af hud/
slimhinder, hævelse

SENFØLGER:
I langsomt delende væv. 
Muskel-, nerve- og bindevæv. 
Ofte kroniske symptomer måne-
der/år efter behandling



Ringsted Gruppens udflugt 
til Roskilde Domkirke
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NETVÆRKSMØDE

v/Dorte Blou

Den 25. september 2019 besøgte Ringsted 
gruppen Roskilde Domkirke.
Vi var så heldige at få en rigtig god guide, 
som førte os gennem Danmarkshistorien.
Vi hørte bl.a. om Dronning Margrethe den 
1., der lå på den mest betydningsfulde 

plads i kirken lige bag ved alteret.
Alle konger og dronninger havde kister, 
der passede til den tid, de levede i.
Vi så en kopi af dronning Margrethes 2.’s 
kiste og fik at vide, at de 3 forskellige søjler 
med hver sin form for sten symboliserer 
de tre enheder i rigsfællesskabet.

Vi så, hvor dronningen skulle begraves, 

nemlig i kapellet for Saint Birgitta, som 
etablerede klostre i hele Norden og var en 
foregangskvinde i sin tid.

Bagefter gik vi over i Roskildes Borgerhus. 
Det er det gamle rådhus og ligger lige ved 
siden af kirken.

Her havde vi samtale og hygge.

Barcelona den 27. september – 1. oktober 2019

Af Birthe Lemley

Jeg deltog i ESMO-kongressen i Barcelo-
na den 27. og 28. september, da jeg vidste, 
der ville komme nyheder om behandling 
med PARP-hæmmere til æggestokkræft.

Situationen i Danmark er som følger:

I 2015 blev PARP-hæmmeren olaparib 
godkendt i forbindelse med tilbagefald til 
kvinder med high grade serøs æggestok-
kræft og fejl i genet BRCA1 eller BRCA2 
(ca. 30 % af patienterne).

I januar 2019 blev PARP-hæmmeren 
niraparib anbefalet til samme patient-
gruppe af Medicinrådet og AMGROS (ca. 
30 % af patienterne). Prisen for lægemid-
let var nogenlunde den samme som for 
olaparib.

Desværre blev PARP-hæmmeren nira-
parib ikke anbefalet til samme patient-
gruppe uden genfejl i BRCA1 eller BRCA2 
(ca. 70 % af patienterne), selv om der var 
evidens for effekt. Man sammenlignede 
med ingen behandling og skønnede, at 
lægemidlet var for dyrt til denne patient-
gruppe.

Det er af patienterne/KIUs medlemmer 
blevet betragtet som forskelsbehand-

ling af patienter med nøjagtig samme 
sygdom, og opfattes som værende dybt 
uretfærdigt. 

Jeg var derfor kommet for at høre om 
resultaterne af nye forsøg, og hvordan 
eksperterne så på behandling med 
PARP-hæmmere til æggestokkræftpa-
tienter. 

Der var resultater fra flere forsøg, bl.a. 
PRIMA, PAOLA1 og VELIA. Alle afsluttet 
efter fase III. Alle tre forsøg til førstelinje-
behandling.
PRIMA-studiet inkluderede patienter 
med high-grade serøs eller endometroid 
æggestokkræft, som havde responderet 
delvist eller helt på platinbehandling. Det 
kaldes, at patienterne er platinfølsomme. 
Der var også et eksklusionskriterie: 
Patienter, hvor alt kræft var fjernet ved 
operationen, kunne ikke indgå i studiet.

PRIMA-studiet (niraparib) var ligesom 
SOLO1-studiet (olaparib) baseret på at 
afdække, hvordan vedligeholdelsesbe-
handlingen virkede på patienter efter 
førstelinje-behandling. Før studiet gik i 
gang, blev patienterne undersøgt for at 
finde ud af, om de var HRD-positive eller 
HRD-negative. Man ved fra tidligere stu-
dier, at de patienter, som er HRD-positive, 
har bedre effekt af behandlingen. Ca. 50 

% var HRD-positive. Denne gruppe inde-
holdt også patienter med en BRCA-muta-
tion. PARP-hæmmeren niraparib virkede 
bedst på gruppen af de HRD-positive, 
men der var effekt i begge grupper.

PAOLA1 er ligesom PRIMA til førstelinje-
behandling. Det er en kombinations-
behandling med kemo + bevazicumab 
(Avastin) efterfulgt af olaparib. Forsøget 
inkluderede patienter med high-grade 
serøs og endometroid æggestokkræft. 
Der var god effekt af behandlingen. 

(Nogle danske patienter har deltaget i 
AVANOVA, som var et lignende fase II 
forsøg med niraparib + bevazicumab 
(Avastin) – dog ikke til førstelinje-behand-
ling. (Red.))

VELIA er baseret på veliparib, som også 
er en PARP-hæmmer. Forsøget inklude-
rede patienter med high-grade epitelial 
æggestokkræft. Det er igen førstelinje 
behandling. Veliparib blev givet samtidig 
med kemo, og også efterfølgende, når 
kemobehandlingen var afsluttet. Der var 
dog ingen ekstra fordel ved tilføjelse af 
velaparib under kemobehandlingen. 

ESMO Congress
(European Society of Medical Oncology)
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ESMO (EUROPEAN SOCIETY OF MEDICAL ONCOLOGY) CONGRESS I BARCELONA 

Overlæge på Rigshospitalet 
Mansoor Raza Mirza fik 
lejlighed til at opsummere 
og konkludere. Her er de 
to sidste slides i hans kon-
klusion:

 Parp-hæmmere vil komme til at indgå i 
fremtidens kræftbehandling – enten alene 
eller som kombinationsbehandling. Men 
det forudsætter jo, at vi får lægemidlerne 
ud på det danske marked, for ellers får 70 % 
af de danske patienter med æggestokkræft 
ikke gavn af den nyeste forskning inden for 
sygdommen. 

Det var et par spændende dage i Barcelo-
na. ESMO har en meget stærk patientgrup-
pe, og der er altid interessante foredrag 
afholdt af patienter på ESMO. 

Hvad forgår der med hensyn til PARP-
hæmmere i de lande i Europa, som vi 
normalt sammenligner os med? 
Lad os se på den PARP-hæmmer, som 
Medicinrådet ikke ville anbefale til kvinder 
med high grade serøs æggestokkræft, men 
uden fejl i BRCA-genet, nemlig niraparib.
Lægemidlet niraparib er anbefalet til 

vedligeholdelsesbehandling til kvinder 
med high grade serøs æggestokkræft 
med eller uden fejl i BRCA-genet i føl-
gende lande: England, Holland, Tysk-
land, Frankrig, Spanien, Italien, Østrig, 
Schweiz, Luxembourg og Skotland (i 
Skotland kun til kvinder uden BRCA-
mutation).

Lægemidlet er pr. 1 december 2019 
blevet godkendt til hele patientgruppen 
i Sverige.

Hvad sker der i England med hensyn 
til PARP-hæmmere?
Nedenstående er, hvad der foregår i 
England under NICE (svarer nogen-
lunde til Medicinrådet i Danmark) med 
hensyn til vedligeholdelsesbehandling 
med PARP-hæmmere.
NICE har fundet, at den nye medicin 
”forekommer at være en lovende be-

handling” for patienter med æggestok-
kræft.

Man finder samtidig, at det er uklart, 
præcis hvilken effekt medicinen har - 
blandt andet fordi man fortsat ikke ved, 
om medicinen forlænger overlevelsen 
for patienterne.

Derfor har man med finansiering fra 
Cancer Drugs Fund givet medicinen en 
midlertidig anbefaling til både kvinder 
med BRCA-genfejl og kvinder uden.

I denne periode skal der indsamles 
yderligere data om effekterne, og så 
vurderes medicinen igen af NICE.

Kilder: NICE og Kræftens Bekæmpelse.

Fakta om alle PARP-hæmmere til ved-
ligeholdelsesbehandling af æggestok-
kræftpatienter i England:
National Health Service i England har 
besluttet, at adgang til vedligeholdelses-
behandling for kvinder med high-grade 
serøs æggestokkræft er som følger:

• Olaparib til førstelinje-behandling til 
kvinder med BRCA-mutation (via Cancer 
Drugs Fund)

• Niraparib til andenlinjebehandling uan-
set BRCA-status (via Cancer Drugs Fund)

• Olaparib til tredjelinje-behandling til 
kvinder med BRCA-mutation

• Rucaparib til alle med tilbagefald uanset 
BRCA-status (via Cancer Drugs Fund)

Kilde: Ovacome (stor patientforening for 
æggestokkræft i England)

Til sammenligning har patienterne i Dan-
mark nu adgang til følgende PARP-hæm-
mere til vedligeholdelsesbehandling:

• Olaparib til førsteline vedligeholdelses-
behandling til kvinder med high-grade 
serøs æggestokkræft og genfejl i BRCA

• Olaparib til vedligeholdelsesbehandling 
ved tilbagefald hos kvinder med high-gra-
de serøs æggestokkræft og genfejl i BRCA.

• Niraparib til vedligeholdelsesbehandling 
ved tilbagefald hos kvinder med high-gra-
de serøs æggestokkræft og genfejl i BRCA.

Det er rigtig glædeligt, at Medicinrådet nu 
har anbefalet vedligeholdelsesbehand-
ling til kvinder med fejl i BRCA-genet til 
førstelinje-behandling (efter afsluttet be-
handling og før første tilbagefald). Anbefa-
lingen beror på Medicinrådets vurdering 
af resultaterne af forsøget SOLO1, som har 

været forbavsende gode. Mere end 50 % 
af patienterne havde ikke fået tilbagefald 
efter 4 år! 

MEN DER ER STADIG INGEN VEDLIGE-
HOLDELSESBEHANDLING TIL KVINDER 
MED HIGH-GRADE SERØS ÆGGESTOK-
KRÆFT UDEN FEJL I BRCA-GENET!!

Ovennævnte eksempel er ikke det ene-
ste. Der er andre lægemidler med effekt, 
som nu ikke kommer ud til den danske 
befolkning. Er det dét, befolkningen øn-
sker? Selvfølgelig skal der forhandles pris, 
men er vi blevet så meget fattigere end de 
lande, vi normalt sammenligner os med? 
Hvordan kommer det til at gå om et par år, 
når vi igen sammenligner os med andre 
lande, f.eks. med hensyn til kræftoverle-
velse?

Jeg vil også benytte lejligheden 
til at takke de KIU-medlemmer, 
som er stået frem i denne sag. På 
DR.dk (søg på æggestokkræft) 
kan du se KIU-medlemmerne og 
læse artikler om, hvad der er fore-
gået i sagen. Det er så vigtigt, at 
den danske befolkning finder ud 
af, hvad der sker og indser, at hvis 
de selv en dag bliver syge, kan det 
godt være, der findes et lægemid-
del, men det er langt fra sikkert, at 
det er til rådighed på det danske 
marked. Nogle af os har måske 
råd til behandling i udlandet?

Så har du penge, så kan du få, 
men har du ingen, så må du gå!
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ATHEN

V/Birthe Lemley

ESGO er en sammenslutning af gynæko-
loger og onkologer i Europa, og ENGAGe 
er et netværk af patientforeninger fra de 
forskellige europæiske lande, som alle 
beskæftiger sig med underlivskræft. KIU 
har været medlem af ENGAGe, siden det 
første møde blev afholdt i Milano i 2012, 
og KIUs nuværende formand har deltaget 
i samtlige møder i årenes løb.

I 2016 blev jeg valgt til Executive Board 
Member af ESGO ENGAGe, og i år blev jeg 
genvalgt. Efter min mening er det utrolig 

vigtigt, at repræsentanter fra de forskel-
lige europæiske patientforeninger for 
underlivskræft kan mødes en gang om 
året og udveksle erfaringer. 

ENGAGe sponsorerer hvert år et medlem 
fra hver patientforening, men da jeg er 
bestyrelsesmedlem, bliver der betalt for 
mig, og næstformanden i KIU har derfor 
også deltaget i de senere år. Så det var 
Helle Nørup og mig, der deltog denne 
gang. 

Patient Seminar i Athen
Der var et stramt pakket program for 

dagene, og vi kommer hver gang hjem 
med ny viden.

Et af højdepunkterne på patientsemina-
ret er, når eksperterne inden for under-
livskræft kommer til ’rundbordssamtale´ 
med os. Eksperterne taler om livmoder-
halskræft, livmoderkræft og æggestok-
kræft. Vi sidder ved runde borde, og 
eksperterne sidder omkring 20 minutter 
ved hvert bord, og så skiftes der ekspert. 

Ovenfor er et par billeder. Mansoor Raza 
Mirza fra Rigshospitalet taler i disse sam-
menhænge om livmoderkræft. 

Clinical Trials Project
Hvorfor stillede jeg op igen til besty-
relsen i ENGAGe? Det gjorde jeg, fordi 
ENGAGe efterhånden får rigtig mange 
forespørgsler efter patienter, som kan 
deltage i design og implementering af 
kliniske forsøg. Det er nu ofte et krav, når 
der skal søges midler til kliniske forsøg, 
at der er en patient involveret i projektet. 
Henvendelserne kommer fra universi-
teter, hospitaler, lægemiddelstyrelser 
i de forskellige europæiske lande og 
medicinalindustrien. Jeg synes, vi bør 
sikre, at de patienter, vi anbefaler, har fået 
nok uddannelse til at turde udtale sig i 

en forsamling af eksperter. Jeg er blevet 
koordinator af projektet og har derfor 
forlænget mit engagement med ekstra 2 
år. ESGO ENGAGe og ENGOT (European 
Network for Gynaecological Oncologi-
cal Trial groups) arbejder sammen om 
projektet. Det er nu lykkedes at samle 
patienter fra 10 europæiske lande. Der 
har været forespørgsler efter patienter 
med livmoderhalskræft, livmoderkræft, 
vulvacancer og æggestokkræft.

Vi har endnu ikke fundet en patient med 
vulvacancer til projektet. 

(European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups) 

ENGAGe sit årlige møde i 
Athen den 1.-3. november
2019 samtidig med 
ESGO-konferencen
(European Society of Gynaecological Oncology)

Eksperterne: David Ciboula, Charles University, Prag, Jalid Sehouli, Charité, 
Berlin, Mansoor Raza Mirza, Rigshospitalet, CPH, Jonathan A Ledermann, 
University College Hospital, London samt ENGAGe’s tidligere bestyrelsesfor-
mand Esra Urkmez

Rundbordssamtale med Mansoor fra Rigshospitalet,
som taler om livmoderkræft.

Birthe forklarer om Clinical Trials Project

ENGAGe får rigtig mange fore-
spørgsler efter patienter, som 
kan deltage i design og imple-
mentering af kliniske forsøg. 

Patientinvolvering er nu ofte et 
krav, når der skal søges midler til 
kliniske forsøg.
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Forudsætningerne for at deltage er få, 
men vigtige:

• Engelsk på højt niveau, så man kan læse 
og forstå forskningsartikler.
 
• Patienten skal selv have eller have haft 
den sygdom, der forskes i.

Der har været afholdt et Webinar, og der 
vil desuden være en halv dags under-
visning i slutningen af juni, hvor ESGO 
holder konference i København, samt en 
hel dags undervisning i forbindelse med 
ENGOTs konference i Rom i slutningen af 
oktober.
 Hvorfor er det vigtigt at uddanne patien-
terne? Det er vigtigt for at sikre, at der ikke 
blot bliver sat et flueben udfor, om en 
patient har været involveret. Vi skal have 
patientens perspektiv og patientens input 
ind i de kliniske forsøg, så vi er sikre på, at 

det, der forskes i, også er noget, patienten 
ønsker. Desuden kan det måske gøre det 
nemmere at få medicinen gennem de 
forskellige Medicinråd i Europa og ud til 
patienterne. 

ESGO-konferencen
3 af medlemmerne af ENGAGe blev bedt 
om også at holde oplæg for lægerne. Det 
var formand for den græske patient-
forening K.E.F.I, Maria Papageorgiou, 
formand for den spanske patientforening 
ASACO, Charo Hierro samt Birthe Lemley, 
formand for KIU. 

Jeg synes, det er godt, lægerne også hører 
fra patienterne ved disse lejligheder, men 
det kan godt være en lidt skræmmende 
oplevelse. Jeg blev bedt om at tale om ’Ge-
netic Testing from a patient’s perspective’. 
Fordelen er selvfølgelig, at man kan blive 
et par dage længere til konferencen og 

også lytte til nogle af lægernes foredrag.

Fordi jeg nu havde påtaget mig rollen som 
’Speaker’, blev jeg inviteret til middag på 
Akropolis-museet sammen med mange 
af lægerne og nogle få patienter. Der var 
også mange danske læger til stede. Det 
var en mindeværdig aften. 

Nederst på siden ses billeder af middag 
for ENGAGe, ., samt billeder af underteg-
nede, Maria Papageorgiou, Grækenland, 
Esra Urkmez, Tyrkiet, samt vores egen 
professor Karina Dahl Steffensen med 
Akropolis som baggrund.

Læs mere på ENGAGe’s hjemmeside 
https://engage.esgo.org/ 

Flere billeder fra middagen og Birthes tale. Helle er med i en event for ENGAGe
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PATIENTFORENINGERNES DAG 

PATIENTFORENINGERNES 
DAG 

17. september 2019

Patientforeningernes
dag 

V/Annemarie Carstensen 

Igen i år havde Kræftens Bekæmpelse (KB) 
arrangeret et rigtigt flot program for patient-
foreningerne. 

Vi blev budt velkommen af KBs nye afdelings-
chef Pernille Slebsager, der takkede patient-
foreningerne for en rigtig god og givende 
møderunde, hvor vi behandlede vores 
samarbejdsaftale og orienterede om vores 
arbejde i KIU.

Partikelterapi
Første punkt på dagsordenen var en intro-
duktion til partikelterapi v/professor, MD. 
Ph.d Morten Høyer. Partikelterapi er den nye 
strålemetode, som er taget i anvendelse på 
Århus Universitetshospital. Partikelterapi 
er et supplement til den behandling, vi har 
i forvejen. Partikelterapi er som almindelig 

strålebehandling celledræbende, men man 
koncentrerer energien i et mindre område 
og giver dermed mindre stråling i områder-
ne uden om tumoren. Det skulle give færre 
bivirkninger og senfølger. Med partikelterapi 
vil man forsøge at undgå senfølger som 
f.eks. bindevævsdannelse, varigt hårtab og 
problemer med tarmene.

Omkring halvdelen af alle kræftpatienter 
får strålebehandling, men det er ikke alle 
kræftpatienter, der vil få tilbudt partikel-
terapi. Patienterne vurderes individuelt. 
Partikelterapi vil kun blive anvendt der, 
hvor det har en effekt. Hvis der er spred-
ning i ens kræft, vil det ikke blive tilbudt.

Der er ved at blive udarbejdet retnings-
linjer for, hvilke patienter der skal have 
tilbudt partikelterapi. Der er et tæt samar-
bejde mellem Århus og de behandlende 

hospitaler i landet. Når patienter be-
handles i Århus, kan de blive indlogeret 
i gæstelejligheder, og senere vil det blive 
muligt at bo på et nyopført patienthotel. 

Der er 50 fuld- og deltidsansatte, og man 
forventer at foretage 35.000 behandlin-
ger om året i Århus. De har 3 strålekano-
ner, som langsomt er ved at blive taget i 
brug.

Man er ikke begyndt at behandle under-
livskræft men forventer, at man kan tage 
imod patienter med livmoderhalskræft i 
løbet 2020. 

Social ulighed i kræft
Næste punkt på programmet var Social 
ulighed i kræft i Danmark. Ph.d.-stude-
rende Maja Halgren Olsen fra KB tog 
udgangspunkt i KBs hvidbog om emnet.

Forskere i KB har foretaget en systematisk 
gennemgang af 139 undersøgelser blandt 
danske kræftpatienter. Resultatet viste en 
markant social ulighed i hele kræftforløbet. 
Det er ikke kun ulighed i overlevelse, men 
også i hvilket stadie man bliver diagnostice-
ret i og den behandling, man modtager.

Undersøgelsen viser, at patienter med en 
kort uddannelse, patienter som lever alene 
og har en lav indkomst har betydning for, 
hvordan man klarer et kræftforløb.

Vi burde forvente lighed i behandlingen, 
da vi som udgangspunkt får tilbudt den 
samme behandling, men sådan er det 
desværre ikke.

I kan læse mere om undersøgelsen på 
https://www.cancer.dk/nyheder/139-under-
soegelser-blandt-danske-kraeftpatienter-

markant-social-ulighed-i-alle-aspekter-af-
kraeftforloebet/

Forskningsprojekt om Kvalitetsdata. 
Forskningschef Mef Chrisina Nibert står 
bag projektet Patientevaluering af kvali-
tetsdata. Projektet går ud på at finde ud af, 
hvordan man bedst muligt præsenterer 
kvalitetsdata for patienter og pårørende 
på en måde, hvor det giver mening, så 
man kan sætte sig ind i dem og diskutere 
dem.

I Danmark samles der rigtig mange 
informationer ind om patienterne på 
sygehusene. De informationer følger pa-
tienterne rundt i sundhedsvæsenet, men 
data bliver også brugt til at følge kvaliteten 
på sygehusene og i de enkelte regioner. 
Kvalitetsdata kan være mange forskellige 
ting. Det kan være om overlevelse, om 

ventetid, komplikationer efter bestemte 
behandlinger. Der bliver arbejdet rigtig 
meget med disse data.
Patienter bliver mere og mere involveret i 
kvalitetsarbejdet på sygehusene gennem 
KB og patientorganisationerne. Derfor er 
det vigtigt, at data bliver vist på en måde, 
så det giver mening. Det kan være rigtig 
svært, da det kan være rimeligt kom-
plekse data.  

Hver enkelt deltager blev via et spørge-
skema præsenteret for, hvordan data kan 
blive vist på forskellige måder. Vi blev 
præsenteret for et spørgeskema, hvor KB 
havde udvalgt nogle konkrete anonymi-
serede situationer i Danmark. Der var i 
skemaerne anvendt tre forskellige model-
ler, som beskrev den samme situation. 
Dataene blev vist som en tabel og to 
forskellige figurer. Vi blev bedt om at for-

Hoved- halskræft – Billede af et halsparti, hvor man kan se stråleområderne. Det er partikelterapi til venstre. Billede Social ulighed i kræft – systematiske forskelle
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PATIENTFORENINGERNES 
DAG 

tolke de enkelte modeller gennem nogle 
foruddefinerede spørgsmål. Dette for at 
finde ud af, om nogle modeller er lettere 
at forstå end andre. Der var heldigvis også 
en ”ved ikke” rubrik, da nogle spørgsmål 
var vanskelige at gennemskue.

KB vil bruge besvarelserne i deres videre 
forskning om, hvordan kvalitetsdata vil 
kunne blive præsenteret på en let forståelig 
måde.  

Kræft og arbejdsliv
Projektleder Ditte Marie Bruun fra KB 
fortalte om en ny kampagne målrettet mod 
erhvervsledere ”Kræft og arbejdsliv”.

Undersøgelsen viser, at 40 % af kræftpa-
tienter er i den erhvervsaktive alder. De kan 
potentielt være i arbejde. Den ansatte har 
bekymringer om fremtiden, alvorligheden 

af sygdommen, behandlingens effekt, 
arbejdsliv og privatliv. Hvad skal der ske i 
mit liv? 
Tilknytningen til arbejdspladsen nævnes 
som en vigtig faktor for mange patienter. 
Man ved, at ca. 60% vender tilbage til deres 
arbejde efter et kræftforløb. Man ved også, 
at 50% har senfølger eller er besværet af 
senfølger, og ca. 40% kan ikke leve op til 
deres jobkrav. Desuden ved man også, at 
arbejdspladsen spiller en stor rolle i reha-
biliteringsindsatsen og er også tænkt ind i 
det, jobcentrene gør i forhold til det at vende 
tilbage til erhvervslivet. 

Mange ledere og kollegaer er meget usikre 
på og ved ikke rigtig, hvordan de skal hånd-
tere det at have en kollega eller ansat, der 
har eller har haft kræft.

Der er heldigvis flere og flere som overlever 

kræft, men pensionsalderen stiger, så der 
er flere og flere, der skal være på arbejds-
markedet. Det er derfor vigtigt at finde ud 
af, hvordan man kan omgås hinanden 
som kollegaer, og hvordan lederen eller 
en HR-afdeling og tillidsrepræsentant kan 
håndtere udfordringen.

Der er rigtig mange interessenter, som er 
involveret i en kræftpatients forløb i tilknyt-
ning til arbejdslivet. Målgruppen blev derfor 
ledere med personaleansvar. Temaet blev: 
Du er ikke alene med kræft – heller ikke på 
arbejdspladsen.

Det anbefales, at den enkelte arbejdsplads 
udarbejder en politik for, hvordan man 
håndterer ansatte, når en medarbejder 
får kræft. Får skabt en virksomhedskultur 
for, hvordan man håndterer en vanskelig 
situation. 

Kampagnen tilbyder en bred vifte af 
redskaber til, hvordan man kan arbejde 
med problemstillingen. Du kan læse mere 
om kampagnen på ”taghåndom.dk”. Du 
kan også læse en artikel i KBs blad Tæt på 
kræft.

Personlig medicin
Klinikchef, professor, Ph.d. og medlem af 
Etisk råd Anne-Marie Gerdes var indbudt 
til at fortælle om personlig medicin til gavn 
for kræftpatienter og de etiske dilemma

Personlig medicin er af Danske Regioner 
defineret som: Brug af genetisk information 
til at personificere behandlingen. Behand-
ling, der tilpasses den enkelte patients bio-
logiske karakteristika og sygdoms situation. 
Genetiske data er meget mere end analyse 
af blodprøver og væv. En bedre betegnelse 
er præcisionsmedicin, der er en skræd-

dersyet behandling. Det er en mere effektiv 
behandling med færre bivirkninger.
Grupper af patienter er jo traditionelt opdelt 
efter, hvilken gruppe af patienter man 
tilhører, f.eks. brystkræft, æggestokkræft. 
Personlig medicin er som udgangspunkt 
”Old news”, for det har man gjort i mange 
år, men selvfølgelig er der noget nyt. Man 
undersøger i dag, f.eks. ved brystkræft, om 
kræftcellerne er hormonfølsomme, og hvis 
de er det, kan man give en antiøstrogen 
behandling. 

Det er et paradigmeskift, at man nu går ind 
og undersøger kræftcellerne, hvilken gen-
profil man har, og det er denne profil, som 
er afgørende for, hvilken behandling man 
skal have. Det nye er, at man har fået nogle 
teknologiske muligheder. En undersøgelse 
af ens genom er blevet billigere, og resultatet 
vises på kortere tid.

Noget andet er billeddiagnostik efter 
skanning. Her er også nogle informationer, 
man kan bruge ved tilrettelæggelse af en be-
handling. Alle skanninger er digitaliseret, og 
ved at sammenligne data kan man skræd-
dersy behandling og definere undergrup-
per af patienter. Endelig er bigdata også et 
element i personlig medicin med millionvis 
af data, som er samlet individuelt.

Kunstig intelligens er ved at blive taget i brug 
på f.eks. Herlev Hospital i forbindelse med 
stråling af kræft i blæren. Blæren kan flytte 
sig fra dag til dag, og det kan man ved hjælpe 
af kunstig intelligens styre, så strålerne ram-
mer mere præcist.

Generne er det, der bestemmer mange 
af vores træk og egenskaber. Genom-
undersøgelse af hele vores arvemasse 
er pr. definition en analyse af en persons 
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arvemateriale. Hvis man undersøger en 
patient, starter man med de gener, hvor det 
er mest sandsynligt, man finder noget. Ved 
en genom-undersøgelse går man efter de 
gener, som har noget med kræftsygdom-
men at gøre. Det gør man ud fra patientens 
symptomer. Typisk for brystkræftpatienter 
har man et panel med måske 20 gener, som 
man ved er associeret med brystkræft. Er 
det tarmkræft, er det nogle andre gener. I 
dag arbejder man med udvalgte gener. Vi 
har 20.000 gener. Vi ved, at kun ca. 5.000 
gener har betydning for vores sundhed.

Ny teknologi har både fordele og ulemper 
ved arvelige sygdomme.

I dag er der en national anbefaling af, at alle 
med æggestokkræft får en genetisk analyse 
af BRCA l og II. Hvis man ser på alle kvinder 
med æggestokkræft, er det ca. 15 %, som har 
dette medfødte gen. Det er ikke lige så hyp-
pigt ved alle kræftsygdomme. Ved bryst-
kræft er man nede på 3-6%. Det samme ved 
tarmkræft. At kende til denne genfejl giver 

mulighed for den rette behandling.
Der kan være mulighed for forskellige 
udfald, når man får foretaget en genunder-
søgelse. Det er muligt, at man har en øget 
risiko for en helt anden sygdom end den, 
man undersøges for. Forsikringsselskaber 
må ikke spørge ind til arvelige sygdomme. 
Der er sekundære fund findes hos ca. 11 % af 
dem, der undersøges.

En af Nationalt Genom Centers primære op-
gaver er at udføre kortlægning af patienters 
genomer (arvemasse). Patienter tilbydes en 
undersøgelse af hele arvemassen, og data 
samles i en national database. Ved brug af 
disse data kan man blive klogere på alle de 
forskellige varianter i sygdommene og der-
med udvikle nye behandlinger. Som patient 
skal der gives skriftligt samtykke til, at man 
ønsker denne foretaget.

Hvis man har fået foretaget en genomtest, 
er der tre muligheder for tilbagemelding, 
hvis der findes sekundære fund. Det er 
muligt at vælge, om man ønsker ”den fulde 

tilbagemelding”, selvom man ikke har 
mulighed for behandling. Man kan ønske 
en tilbagemelding om ”de sekundære fund”, 
hvis de har en væsentlig sundhedsmæssig 
betydning, der hvor man kan ”behandle 
eller forebygge,” eller man kan vælge ”Jeg 
vil kun have tilbagemelding, hvor det kan 
forklare min sygdom”. Vi har alle sammen 
rettigheder til at beslutte, hvad vi vil vide.

Det er muligt at sige nej. Hvis man siger nej, 
får man måske ikke den bedste behandling, 
da nogle behandlinger kun er godkendt til 
patienter med bestemte genfejl. Det Natio-
nale Genom Center er en del af ens journal, 
så det er vanskeligt helt at sige nej. Der er 
rigtig mange etiske problemstillinger, som 
det kan være godt at forholde sig til. Hvis 
man har en genfejl, hvordan skal man så 
forholde sig til familiemedlemmer. Du kan 
læse og høre mere om personlig medicin, 
gentest og de etiske problemstillinger på 
https://www.regioner.dk/sundhed/medicin/
personlig-medicin

PATIENTFORENINGERNES DAG 

Af Nanna Bjerre og Mette Rosendal

 Den 1. og 2. november 2019 deltog vi i 
FSK landskursus i Billund. Det er alle 
landets sygeplejersker, der arbejder med 
kræftpatienter, der kan deltage. 

Årets tema handlede om at sikre bedre 
overgange mellem forskellige sektorer 
for patienter og deres pårørende. Dette 
tema blev belyst fra mange sider. Det 
handler om, hvad der har betydning for 

helbredelse, og hvordan vi overlever 
sygdommen. De kom ind på, at følgende 
har betydning:
Ventetider, meget lange forløb, infor-
mation, komplikationer, behandling og 
opklaring af komplikationer og bivirknin-
ger, palliativ hjælp og tryghed.

Ud over mange spændende foredrag var 
der i alt 28 udstillere. Sygeplejerskerne 
kunne bl.a. se forskellige injektionstek-
nikker, ernæring og mange andre spæn-

dende tilbud. Vi var 2 patientforeninger 
med en stand – KIU og Patientforeningen 
Lungekræft. 

Det var dejligt at møde meget engage-
rede sygeplejersker, som gjorde deres 
bedste for at forbedre kræftpatienters 
behandling mm. Samtidig en stor inte-
resse for at møde os i KIU og høre, hvad 
vi kunne bidrage med ift. deres patienter.

Deltagelse i landskursus for FSK  
– Fagligt selskab 
for kræftsygeplejersker
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V/Birthe Lemley

Lægedage er de praktiserende læger og 
deres personales årlige efteruddannel-
seskonference. Lægedage holdes hvert 
år i uge 46 i Bella Center, København.

I forbindelse med Lægedage er der en 
udstillingshal med stande, hvor firmaer 
og institutioner tilbyder varer, hjælpe-
midler, ydelser og støtte til lægerne.

Patientforeningerne under Kræftens Be-
kæmpelse var til stede med en stand. Vi 

havde fået udviklet en fælles folder, som 
fortalte om de mindre patientforeninger, 
og hvad vi kan tilbyde kræftpatienter og 
de praktiserende læger. Der er mange 
tilbud til lægerne, når de går rundt mel-
lem de mange stande, men det lykkedes 
alligevel at få uddelt folderen ved at 
vise dem listen over alle de patientfor-
eninger, som de kunne henvise deres 
patienter til efter en kræftdiagnose. Som 
en af lægerne sagde til mig. ’Nu skal vi 
jo til at overtage meget af opfølgningen 
efter kræft; så er det vigtigt at vide, hvor 
vores patienter også kan søge hjælp’.

Herover er billeder fra konferencen, 
hvor Birthe og Gillian fra KIUs bestyrel-
se uddeler den fælles folder, og fortæller 
om KIUs og de andre kræftpatientfor-
eningers tilbud til læger og patienter. 

Kræftens Bekæmpelse havde betalt for 
leje af standen. Det er andet år i træk, at 
patientforeningerne støttet af Kræf-
tens Bekæmpelse stod sammen om at 
uddele budskaber til de praktiserende 
læger. 

Lægedage i Bella Center den 
11.-15. november 2019

LÆGEDAGE I BELLA CENTER DEN 11.-15. NOVEMBER 2019

Birthe og Gillian uddeler patientforeningernes fælles folder. Alle mindre patientforeninger under Kræftens Bekæmpelse stå nævnt
på bagsiden af folderen, så lægerne tog gerne imod den.

Bag Nanna fra KIU, en repræsentant fra brystkræft 
og en repræsentant fra bugspytkirtelkræft kan I se 
en oversigt over de mange patientforeninger, der 
var repræsenteret. 

Patientforeningerne havde i fællesskab udviklet en 
tipskupon, hvor lægerne kunne vinde et gavekort 
på 250 kr., hvis de fik 13 rigtige. 
Lægerne havde besvær med at svare på spørgsmå-
lene, men det gjorde ikke noget, for så fik vi en god 
snak med dem om svarene på spørgsmålene.

Tipskuponen udfyldes.



HUSK vi har de lukkede 
sygdomsgrupperpå Facebook:

– KIUs Forum for livmoderhalskræft

– KIUs Forum for livmoderkræft

– KIUs Forum for æggestokkræft 

– KIUs Forum for yngre kvinder med æggestokkræft

– KIUs Forum for vulvacancer

– KIUs Forum for kræft i skeden
Grupperne er udelukkende tilgængelige for 

KIU-medlemmer. Skriv til info@kiuonline.dk for 

at blive medlem af gruppen for din sygdom. 

KIU har en gynækolog, en onkolog, 

en socialrådgiver samt en psykolog 
tilknyttet grupperne.

 

Materialer 
fra KIU

Nyhedsbreve, foldere, postkort og 

plakater fra KIU kan rekvireres hos:

Hanne Sjøgreen

Roligheden 4

5610 Assens

Tlf.: 26129363

E-mail: kasserer@kiuonline.dk

Hvem er KIU?
Vi er en gruppe kvinder, der selv alle har oplevet det at have kræft. 
Den 1. september 2001 dannede vi KIU – Patientforeningen Kræft i underlivet. 
Vi er en selvstændig forening, som samarbejder med Kræftens Bekæmpelse. 

Pårørende og andre interesserede er meget velkomne til at blive støttemedlem i 
KIU. Som medlem får man tilsendt et ”KIU-blad” to gange om året, ligesom man kan 
deltage i mange af vores arrangementer.  KIU-bladet trykkes i ca. 2000 eksemplarer. 

KIU på Facebook
KIU har både en åben og en lukket facebookside. Hvis du er medlem, kan du få 
adgang til den lukkede side, hvor vi har en gynækolog, en onkolog, en  social-
rådgiver og en psykolog tilknyttet. Derudover har vi en række lukkede grupper 
inden for de enkelte sygdomsområder. De er nævnt i det gule opslag neden-
stående og på KIUs facebookside: www.facebook.com/KIUPatientforeningen

Opslagstavlen

OPDAG
æggestokkræft

På vores kampagnesite 

www.opdag.nu  kan du se en film om 

symptomerne på æggestokkræft,

 tage testen og læse folderen.

KontaktEr du nydiagnostiseret, og har du brug for at tale 

med en, der ved, hvad det vil sige at have fået en 

kræftdiagnose, så er du velkommen til at ringe 

til en af KIUs kontaktpersoner. 

Du finder os på side 42

Birgit Danielsen
Administrator
Overgade 34

5000 Odense C. 

Tlf. 22 59 41 72

info@kiuonline.dk

Livmoderhalskræft

Birgitte Devantier
Bogholder 
Stenten 41, Bøgeskov

7000 Fredericia 

Tlf. 21 28 20 98

bogholder@kiuonline.dk

Livmoderhalskræft 

Marian Jørgensen
Sekretær
Holsteinsgade 23, 3.th.

2100 København Ø

Tlf.  61 99 08 60

Sekretaer@kiuonline.dk

Æggestokkræft

Hanne Sjøgreen
Kasserer 
Roligheden 4

5610 Assens.

Tlf. 26 12 93 63   

kasserer@kiuonline.dk

Livmoderhalskræft

Mette Rosendal 
Bestyrelsesmedlem
Knudsbølvej 31

6064 Jordrup

Tlf. 41 45 80 99

mette@kiuonline.dk

Livmoderhalskræft 

Annemarie Carstensen
Bestyrelsesmedlem
Buddinge Hovedgade 291

2880 Bagsværd

Tlf. 44 44 00 03/20 30 39 12

annemarie@kiuonline.dk

Æggestokkræft

KIU – Kræft i underlivet   |   side 41

KIUs bestyrelse
BESTYRELSE

SUPPLEANTER

Formand  Birthe Lemley
Vikingevej 11 

3630 Jægerspris

Tlf. 40 87 28 09

formand@kiuonline.dk

Æggestokkræft

Næstformand  Helle Nørup
Kongshvilebakken 7

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 20 32 80 20

naestformand@kiuonline.dk

Æggestokkræft

Anita Damkjær
Lodsvej 5G

4673 Rødvig Stevns

Tlf. 61 30 02 97

anita@kiuonline.dk

Æggestokkræft

Stella Østerhaab
Lilleåvej 31, Råsted

7500 Holstebro

Tlf. 61 98 63 40

stella@kiuonline.dk

Æggestokkræft

Nanna Bjerre
Ernst Hansensvej 24

4573 Højby

Tlf. 40 98 08 27

nanna@kiuonline.dk

Livmoderhalskræft

Gillian Godette
Bestyrelsesmedlem

P. Mønsteds Allé 2

8270 Højbjerg

Tlf. 20 32 38 72

gillian@kiuonline.dk

Æggestokkræft

Berit Nautrup Andersen

Bestyrelsesmedlem

Himmelev Have 1, st. 2

4000 Roskilde

Tlf. 24 67 72 27

berit@kiuonline.dk 

Æggestokkræft/

 livmoderkræft

Jannie Elin Rosenløv Jepsen
Klampenborgvej 104, I. sal

2800 Lyngby

Tlf. 50 70 74 62

jannie@kiuonline.dk

Livmoderhalskræft Trakele
ktomigrupp

en:

For kvinder der har fået foretaget en

trakelektomioperation eller er indstillet

til trakelektomi.

Gruppen er ”hemmelig” på Facebook og kan

som udgangspunkt ikke ses medmindre, man er 

medlem i gruppen.  Så hvis du er interesseret i at 

komme med i gruppen, så send en mail til 

susanlindsted@hotmail.com.

For at KIU kan blive godkendt som en velgørende 

forening, kræves det bl.a., at KIU årligt får 100 bidrag på 

mindst 200 kr., der indberettes til Skat.

Indbetal beløbet på konto nr. 1681 322 66 30 766 eller 

MobilePay nr. 81406. HUSK at oplyse CPR-nr. eller CVR 

nr., så kan du få skattefradrag for beløbet. Oplysninger-

ne kan sendes til bestyrelsesmedlem Annemarie 

Carstensen på annemarie@kiuonline.dk. Alle 

oplysninger slettes, så snart vi har indberettet til Skat.

Vi har brug for din hjælp!
STØT KIU, SÅ VI FORTSAT KAN VÆRE EN 

VELGØRENDE FORENING



Du kan også  
finde træffetiderne på  

vores hjemmeside
www.kiuonline.dk
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Netværksmøder i 
KIUs lokale grupper
Husk også at kigge i KIUs kalender på www.kiuonline.dk 
samt på KIUs facebookside under Begivenheder

ODENSE
Kræftrådgivningen i Odense
Kløvervænget 18 B, 5000 Odense C
Alle møder er fra kl. 17:00- 20:00

Datoer og emner for foråret 2020 
er endnu ikke på plads  – Se nærmere i kalen-
deren på www.kiuonline.dk

Yderligere oplysninger fås hos
Helle Nørup, tlf. 20 32 80 20
naestformand@kiuonline.dk

VEJLE 
Kræftrådgivningen i Vejle
Beriderbakken 9, 7100 Vejle
Kom til en uformel samtale og samvær med 
andre i samme situation. 
Alle møder er tirsdage kl. 14.30 - 16.30.
Følg med i kalenderen på www.kiuonline.dk 
7. januar 2020
4. februar 2020
3. marts 2020
7. april 2020
5. maj 2020
2. juni 2020
I juli er der sommerferie

Yderligere oplysninger fås hos 
Lene Middelhede, tlf. 51 70 87 83 eller
lenemiddelhede@gmail.com
Mette Rosendal, tlf. 41 45 80 99 eller
mette@kiuonline.dk

ÅRHUS
Kræftrådgivningen i Århus
Kræftpatienternes Hus Heimdal
Peter Sabroesgade 1, 8000 Århus
9. december 2019 kl. 18.30 – 21.00
Oplæg ved afdelingslæge Lars Fokdal: Stråle-
behandling af kvinder med kræft i underlivet 
samt HPV-vaccinen
27. februar 2020 kl. 18.00 - 20.30
Oplæg af konsulent fra Kræftens Bekæm-
pelse. Emnet er ”Mental Robusthed”
28. april 2020 kl. 18.00 - 20.30
Oplæg ved forfatter og tidligere sygehuspræst 
Preben Kok. Preben Kok har en anderledes 
måde at tænke på, som vi som kræftpatienter 
kan have god gavn af at høre om.

Primo juni 2020 kl. 18.00-20.30: Dato og 
program endnu ikke helt på plads.
Der er ingen netværksmøder i juli måned - da 
nyder vi sommeren. 

Yderligere oplysninger fås hos
Stella Østerhaab stella@kiuonline.dk
Gillian Godette gillian@kiuonline.dk

BORNHOLM
Bornholms Hospital 
Der er ingen faste træffetider på Bornholms 
Hospital, men har du brug for at snakke med 
nogen, som selv har været igennem et kræft-
forløb, er du velkommen til at kontakte: 

 Heidi Andreassen på 
Tlf. 56 95 19 71 fra kl. 18-20, mandag-torsdag 
og aftale nærmere eller send email til 
heidi_d_a@hotmail.com

HERLEV
Kræftrådgivningen
Kræftrådgivningen Herlev
Borgmester Ib Juuls vej 2
2730 Herlev
Alle møder er kl. 18.30-21.30. 
4. februar 2020
Fællesmøde med Kræftrådgivningen i Herlev 
om partikelterapi. Morten Høyer fra Center 
for partikelterapi fortæller om denne nye 
strålebehandling.
Tilmelding på herlev@cancer.dk eller på 70 
20 26 55 senest den 2. februar 2020.
11. marts 2020
Esther Høgdall fra Herlev Hospital fortæller 
om gentestning og hvilke muligheder det 
skaber. Tilmelding på herlev@cancer.dk eller 
på 70 20 26 55 senest den 10. marts 2020.
17. maj 2020
Rundvisning i Folketinget ved Stinus Lind-
green, De radikales sundhedsordfører.
Endelig dag og tid er endnu ikke fastsat. Så 
snart vi ved noget, vil der komme yderligere 
oplysninger. Se nærmere i kalenderen på 
www.kiuonline.dk

Kontakt for yderligere information
Helle Nørup, tlf. 20 32 80 20
naestformand@kiuonline.dk

RINGSTED/HOLBÆK
Frivilligcenter Hyldegården 
Hyldegårdsvej 42 
4100 Ringsted
22. april 2020 kl. 16.30-20.00
Oplæg ved psykolog og rådgiver Hélène Jo-
hansson om hvordan man kommer igennem 
en kræftsygdom.
Der vil være en let bespisning – alle er 
velkomne. Tilmelding til Susanne Kristensen 
27207709 / skr@ringsted.dk

Desuden er der planlagt et arrangement 
mere i foråret 2020. Se nærmere i kalenderen 
på www.kiuonline.dk.

Kontakt for yderligere information 
Susanne Kristensen tlf. 27 20 77 09
skr@ringsted.dk

AALBORG
Kræftrådgivningen i Aalborg 
Steenstrupsvej 1 
9000 Aalborg
Alle møder er kl. 18.30-21.30

6. februar 2020  kl. 16.00-18.00
Fællesmøde med Kræftrådgivningen i Ålborg 
og KIU. Emnet er den nye behandlingsform 
Partikelterapi, som er en mere skånfuld form 
for strålebehandling. Der kommer en læge 
fra Centret for Partikelterapi, som ligger på 
Skejby Hospital. Mødet er hos Kræftrådgiv-
ningen på Steenstrupvej 1, 9000Ålborg .
Tilmelding er nødvendigt på aalborg@cancer.
dk senest den 4 februar.

31. marts  2020 kl. 18:30-21:30
Lone Rosenkilde og holder oplæg om emnet 
”Spis Godt”. Vi vil, som tidligere og nuværende 
kræftpatient, få gode råd om vores kost. Der 
vil være mulighed at stille spørgsmål.
Mødet er hos Kræftrådgivningen på Steen-
strupsvej 1, 9000 Ålborg . Af hensyn til indkøb 
er tilmelding nødvendigt på aalborg@cancer.
dk senest den 30 marts.

Øvrige forårsarrangementer 2020, se nær-
mere i kalenderen på www.kiuonline.dk.
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Kolofon
– KIUBLADET

LIVMODERHALSKRÆFT
Lene Middelhede
Rosenvænget 5A
8722 Hedensted
Tlf. 51 70 87 83
lene.middelhede@gmail.com

Heidi Andreassen
Værmlandsvej 1
3700 Rønne
Tlf. 56 95 19 71
heidi_d_a@hotmail.com

LIVMODERKRÆFT
Marianne Nielsen
T.H. Jensensvej 9, Øster-Snede
8723 Løsning
Tlf. 22 79 53 14
marianne@hafnet.dk

ÆGGESTOKKRÆFT
Birthe Lemley
Vikingevej 11 

3630 Jægerspris

Tlf. 40 87 28 09

formand@kiuonline.dk

Dorte Blou 
Krogholmen 7, 2840 Holte
Tlf. 42 15 75 / 30 11 25 75
dorte@blou.dk

Helle Nørup
Kongshvilebakken 7
2800 Kongens Lyngby
Tlf: 20 32 80 20
naestformand@kiuonline.dk

VULVACANCER 
Henriette Høeg
Gillesager 24
2605 Brøndby
Tlf. 42 24 17 80
hoeg63@gmail.com

KRÆFT I SKEDEN
Lili Bundsgaard
Gærdet 34
6800 Varde
Tlf: 22 96 18 36

KIUs kontaktpersoner 
Du er meget velkommen til at ringe eller maile til én af vores kontaktpersoner. 

Kontaktpersonerne har selv haft kræft i underlivet, men 
de kan ikke hjælpe med  egentlige lægelige spørgsmål
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Hvad er KIU?
KIU er en landsdækkende patientforening for kvinder, 
som har eller har haft underlivskræft. Det kunne f.eks. 
være livmoderhalskræft, livmoderkræft, æggestok-
kræft eller vulvacancer.

Hvad gør KIU for medlemmerne?

KIU arbejder aktivt for at forbedre forholdene for dig med 
underlivskræft.

Udgiver KIU-bladet, der udkommer 2 gange årligt. 
Her kan du læse patienthistorier, faglige artikler m.m. 

KIU-symposiet, der afholdes 1 gang årligt i samarbejde med 
DGCG (Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe), hvor læger fra 
ind- og udland orienterer om de nyeste fremskridt inden for 
underlivskræft.

I KIUs lokale netværksgrupper kan du møde andre kvinder i 
samme situation som dig, og der vil ofte være oplæg af forskel-
lige fagfolk, eksempelvis læger, terapeuter, socialrådgivere.
KIU afholder løbende landsdækkende aktiviteter og møder. 
Hvert år arrangeres givende fællesture med fx kulturelt indhold 
i hele Danmark

Medlemmerne har via KIU-legatet mulighed for et ophold af 
5 dages varighed på Løgumkloster Refugium med titlen ”Tilbage 
til livet”.

KIU afholder et årligt landsmøde samt generalforsamling over 
en weekend i april, hvor medlemmerne drøfter en række 
emner og er med til at tegne den fremtidige linje for foreningen. 
Som medlem betaler du kun et symbolsk beløb for at deltage.

Alle i KIU arbejder gratis, 
og det koster kun 200 kr. 
årligt at være medlem.

Pårørende og andre interesserede kan blive støttemedlem i KIU.
Det koster 150 kr. årligt.

Som støttemedlem får du: KIU-bladet, som udkommer 2 gange 
årligt. Mulighed for deltagelse i KIU-symposiet og andre åbne 
arrangementer samt indkaldelse til KIUs generalforsamling.

Kræft i underlivet kan ramme kvinder i alle aldre.
Får du – eller en du kender – brug for vores hjælp, så er I altid 
velkomne til at kontakte os.

Vores aktiviteter og virke kan ses på www.kiuonline.dk. 
Se også www.opdag.nu vedrørende æggestokkræft. 

Følg os på Facebook: www.facebook.com/KIUPatient-
foreningen. Kontakt os på info@kiuonline.dk .

INDMELDELSESFORMULAR

Jeg ønsker at 
indmelde mig i KIU 
– Patientforeningen 
Kræft i underlivet.

SOM AKTIVT MEDLEM – KR. 200 PR. ÅR  

(Kvinder der har eller har haft kræft i 

underlivet)  

SOM STØTTEMEDLEM - KR. 150 PR. ÅR

(Pårørende eller andre interesserede) 

Navn:  

Adresse:  

Postnr. og by:   

Telefon:

Mobil:  

E-mail: 

INDSENDES TIL KIUS ADMINISTRATOR 
Birgit Danielsen
Overgade 34
5000 Odense C. 

De samme indmeldelsesoplysninger kan 
også sendes til info@kiuonline.dk
Du kan også ringe til Birgit Danielsen på 
22594172.

KIU sender post til medlemmerne pr. e-mail.

Husk derfor at angive din mailadresse

Du kan også  indmelde dig på  
vores hjemmeside

www.kiuonline.dk
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