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Kære alle

Jeg vil godt dvæle lidt ved Solveig Gertsens 
kommentar ’i KIU er det aldrig søndag’. Den 
stammer fra en beretning i bladet på side 
23 fra netværksgruppen i Ringsted, hvor 
de havde besøg af Solveigs barnebarn. 
Barnebarnet, Laura, sagde bl.a. Når familien 
f.eks. var på besøg om søndagen, ringede 
telefonen tit. Ofte sagde familien til hende: 
lad vær med at ta’ den, men Solveig sagde 
blot, i KIU er det aldrig søndag. Jeg var en 
af de heldige, der nåede at kende Solveig 
i mange år. Solveig var kontaktperson for 
KIU og ydede i årenes løb en stor indsats 
for foreningen, men KIU var også meget 
vigtig for Solveig.

Styrken ved en forening er netop, at det 
ikke er et 9-4 job, men også ofte strækker 
sig over aftener og weekender. Telefonen 
bliver altid taget, hvis det overhovedet er 
muligt. Arbejdet bliver udført – også selv 
om det strækker sig ud over den normale 
ugentlige 37 timers arbejdsuge. Men den 
endnu vigtigere styrke ved foreningen er, 
at vi kan støtte hinanden, at man næsten 
øjeblikkeligt forstår, hvad ens medsøster 
fortæller, da man har været der selv. 
For nylig skulle jeg have foretaget en PET/

CT-scanning i kælderen på Rigshospitalet. 
Jeg sad og ventede på at blive kaldt ind og 
satte mig over for en kvinde, som så trist og 
meget afvisende ud. Jeg forsøgte at få 

øjenkontakt, men det lykkedes ikke. Lidt ef-
ter blev vi begge kaldt ind og lå bag hver sin 
afskærmning og fik kontrastmiddel. Kvin-
den begyndte at skælde ud. Hun var meget 
vred. Hun beklagede sig over de sorte fugle 
på væggene, som personalet åbenbart 
havde ønsket, skulle op, da væggene var 
helt hvide. Sygeplejersken forsøgte at sige 
til patienten, at hun helst skulle slappe af, 
for ellers ville alt ikke fremstå tydeligt på 
scanningen. Der gik lidt tid, så begyndte 
patienten at græde voldsomt, og blev ved 

med at gentage, at hun var så ked af det. 
Personalet forsøgte igen at forklare hende, 
at hun skulle ligge stille. Jeg sagde til min 
sygeplejerske, at de skulle være klar over, 
at kvinden var meget presset. Kvinden 
forsøgte så at diskutere sin behandling 
med sygeplejersken, som måtte forklare 
hende, at det kunne hun ikke diskutere. Da 
det fortsatte, råbte jeg fra den anden side af 
afskærmningen, at jeg faktisk havde over-
levet kræft i 16 år. Lidt efter blev der stille, 
og hun faldt til ro. Kvinden var tydeligvis 
presset og alene. Jeg tænkte på at spørge, 
hvilken kræftsygdom hun havde, og om 
hun var medlem af en patientforening, 
men fik ikke lejlighed til det. Det er eks-
tremt vigtigt, når man er meget syg, at der 
er støtte og meget gerne en støtte, som selv 
har været igennem et lignende forløb. Det 
er selve grundstenen i en patientforening, 
at vi kan støtte hinanden. Dertil kommer så 
de fordele, der kommer med indflydelsen, 
som f.eks. politisk indflydelse. Dem skal vi 
forstå at udnytte.
Carpe Diem

God læselyst

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

FORMANDENS
ORD

… Men den endnu vigtigere 
styrke ved foreningen er, at vi 
kan støtte hinanden, at man 
næsten øjeblikkeligt forstår, hvad 
ens medsøster fortæller, da man 
har været der selv. 

Landsmøde 
og generalforsamling 2018

Ride4Women faster 
than cancer 
Begivenheden fandt sted i 
København 7. juli 2017
Læs mere side 15
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KIU i foråret 2018
Husk at kigge i bladet og i kalenderen på 
hjemmesiden. Der er mange spændende 
netværksmøder i foråret.

Symposium på Rigshospitalet 
den 11. januar. 
SE SIDE 5

Landsmøde og generalforsamling 
fra 21. til 22. april. 
SE SIDE 6

Nyttige 
oplysninger
HVOR KAN JEG FINDE OPLYSNINGER OM 
BEHANDLING, OPFØLGNING OG KLINISKE 
FORSØG?

Den behandling, som lægerne på hospitalerne (gynækolo-
ger/onkologer) er blevet enige om, er den bedste for pa-
tienter med underlivskræft, findes på www.dgcg.dk under 
Retningslinjer.

Sundhedsstyrelsens program for opfølgning af kvinder 
med underlivskræft findes på Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside www.sst.dk under opfølgningsprogram for 
gynækologiske kræftformer.

Alle forsøg i Danmark findes på 
www.skaccd.org og globalt
på https://clinicaltrials.gov 

MULIGHED FOR 
OPHOLD PÅ 
LØGUMKLOSTER 
REFUGIUM

Fra mandag den 11. juni til og med 
fredag den 15. juni 2018 

Egenbetaling: 850 kr. 

Program med oplysninger om 
tilmelding findes på hjemmesiden 
og facebooksiden.

Tur til Sydfyn 
for KIUs medlemmer 
fra 8. til 10. juni 2018
VI BESØGER BL.A. EGESKOV SLOT OG SEJLER 

MED M/S HELGE TIL VALDEMAR SLOT.

Egenbetaling: 500 kr. i dobbeltværelse. 
Enkeltværelse koster 200 kr. ekstra.

Tilmeldingsfrist: 14. maj 2018
Program findes på hjemmesiden og facebooksiden.
Endeligt program er sendt til alle KIU-medlemmer, 
som har opgivet en e-mailadresse.
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KORT NYT KIU – FORÅR 2018

Invitation til 
DGCG-KIU symposium 11. januar 2018
RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1
BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN Ø. 

Reserver allerede nu dagen. Der kommer mange spændende, nye oplysninger om behandling af underlivskræft.
Endeligt program er sendt ud til alle KIU-medlemmer, der har opgivet en e-mailadresse. 
Pårørende er også velkomne. Deltagelse er gratis.

DER VIL VÆRE TOLKNING AF INDLÆGGENE FRA KL. 12.15.

TILMELDING senest den 8. januar 2018 er nødvendig af hensyn til det praktiske arrangement. 
Tilmelding foretages til Pernille Dehn, akademisk medarbejder, sekretær DGCG på pernille.dehn@regionh.dk

Ordstyrer Mansoor Mirza, overlæge på Rigshospitalet, næstformand for DGCG

KL. 10.00-10.30 KAFFE OG BRØD

KL. 10.30 VELKOMST

KL. 10.30-10.45 NYT FRA KIU v/Birthe Lemley, formand for KIU

KL. 10.45-11.00 NYT FRA DGCG v/Lene Lundvall, klinikchef Gynækologisk Klinik, 

 formand for DGCG

KL. 11.00-11.30 LYMFØDEM - MIKROKIRURGISK BEHANDLINGSTILBUD TIL 

 LYMFØDEMPATIENTER MED LYMFOVENØS ANASTOMOSE-TEKNIK 

 v/plastikkirurg fra Herlev Hospital

KL. 11.30-11.40  SPØRGSMÅL

KL. 11.40-12.15 FROKOST 

KL.12.15- 13.00 RESULTATER AF FORSØGENE DESKTOPIII OG LION 

 (kirurgi - æggestokkræft) v/professor Andreas du Bois, Kliniken Essen-Mitte

KL. 13.00-13.15 SPØRGSMÅL

KL. 13.15-14.00 PRO – PATIENT REPORTED OUTCOME – (spørgeskema til patienterne – yderligere   

 forklaring på side 24 i bladet) v/prof. dr. med Felix Hilpert, Univ. of Hamburg

KL. 14.00-15.00 DISKUSSION OG AFRUNDING AF DAGEN

KL. 15.00  GRAB AND GO – KAFFE OG COOKIE 

Program

KIU
Kræft i underlivet
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Som det fremgår af billederne, ligger kur-
suscenter Bautahøj i meget naturskønne 
omgivelser. 

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

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. 

Reservér allerede nu dagene

Landsmøde og 
generalforsamling 2018 
I 2018 afholdes KIUs landsmøde og generalforsamling 
den 21. og 22. april på kursuscenter Bautahøj i Jægerspris.
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Siden Marie Curie opdagede radium for mere end 100 år siden har 
indvendig strålebehandling spillet en afgørende rolle i behand-
lingen af lokal fremskreden livmoderhalskræft (stadium IB2-IV). 
Dette afspejlede sig bl.a. i, at vores afdeling i mange år hed Radi-
umstationen. Indvendig strålebehandling kaldes også for brachy-
terapi. På græsk betyder ”brachy” kort eller kort afstand, hvilket 
hentyder til, at man ved brachyterapi placerer en radioaktiv kilde 
inde i selve kræften og bestråler kræften indefra med kort afstand 
til kræftcellerne. Da strålingen fra en radioaktiv kilde svækkes me-
get hurtigt med afstanden, er det muligt at opnå meget høje stråle-
doser i selve kræftsvulsten og samtidigt undgå at overbelaste rask 
væv, der ofte ligger meget tæt på - så som urinblære, endetarm, 
tyktarm og tyndtarme. Også skeden og skillevæggene mellem 
organer i det lille bækken er selvsagt vigtige at skåne mest muligt. 
Selvom den udvendige strålebehandling har undergået en stor 

Dosishastighed, HDR og PDR
Et ofte stillet spørgsmål i KIU sammenhæng er hvorfor brachy-
terapi gives så forskelligt. I gamle dage blev den radioaktive kilde 
(radium, senere caesium) lagt direkte op i livmoderhulen og top-
pen af skeden i forbindelse med en gynækologisk undersøgelse. 
Kilden strålede hele tiden og blev taget ud, når den ønskede dosis 
var opnået - ofte efter et døgn. Behandlingen blev så gentaget 2-3 
gange. Brachyterapi blev dengang givet med moderat dosishastig-
hed, dvs. med omkring 1 Gy/time. 

At håndtere radioaktive kilder direkte med hænderne er i dag for-
ladt, bl.a. af strålehygiejniske grunde. I dag bruger man en såkaldt 
”afterloader”, hvor en lille afskærmet iridiumkilde placeret på 
enden af en guidewire kan føres op i såkaldte applikatorer, der kan 
placeres i patienten, uden at personalet bliver bestrålet. Efterføl-
gende kobles afterloaderen til applikatorerne, og afterloaderen 
programmeres til at føre den radioaktive kilde rundt i et bestemt 
mønster. Som en bus kører kilden rundt til individuelt fastlagte 
stoppesteder i applikatorerne, og ved at ændre på hvor lang tid 
kilden holder stille ved det enkelte stoppested, er det muligt at 
individualiserer bestrålingen i meget høj grad.

I dag kan man vælge mellem 2 afterloadersystemer: High Dose 
Rate (HDR) eller Pulsed Dose Rate (PDR). Forskellen er primært, 
at den radioaktive iridiumkilde for HDR er 10 gange stærkere end 
for PDR. Det betyder, at man med HDR bliver nødt til at give flere 
mindre behandlinger (typisk 4-5) for ikke at overbelaste det raske 
væv. Med PDR udnytter man den strålebiologisk fordel af lav dosis-
hastighed (< 1 Gy/time) ved at give små pulse, hvor kilden føres ind 
en gang i timen og kører rundt til alle stoppestederne, hvilket sam-
menlagt typisk tager 10-15 min. Derefter holder kilden en pause 
tilbage i afterloaderen i resten af timen. Herved giver man det raske 
væv mulighed for at reparere stråleskade under selve behand-
lingen. Ulempen ved PDR er, at en behandling tager længere tid, 
typisk et døgn med brug af 20-24 pulse. Til gengæld skal der med 
PDR kun bruges 2-3 behandlinger i alt. 

I Danmark bruger man PDR til behandling af livmoderhalskræft på 
alle de tre afdelinger, der tilbyder dette (Rigshospitalet, Odense og 
Aarhus). I praksis er forskellen for patienten mellem HDR og PDR 
dog blevet udvisket en del, idet man med indførelsen af MR vejledt 
brachyterapi ofte lader applikatorerne ligge natten over, således 
at man kan give 2 HDR behandlinger på det samme oplæg og den 
samme MR-vejledte stråleplan.

Selvom den udvendige strålebehandling har undergået en stor 
udvikling, er det fysisk ikke muligt at opnå samme høje dosis 
midt i livmoderhalsen uden i langt højere grad at medbestråle 
det raske væv, selv med partikelterapi. Derfor spiller brachy-
terapi stadig en afgørende rolle for at opnå helbredelse med 
færrest mulige bivirkninger ved strålebehandling af livmoder-
halskræft. I dag bruger man en nøje afstemt kombination af 
udvendig strålebehandling og brachyterapi. Først bruger man 

udvendig strålebehandling (sammen med kemoterapi) til at 
”lægge grunden” ved at bestråle både livmoderhalsen og de 
omkringliggende risiko-områder i forhold til regional spredning, 
bl.a. til lymfeknuder. Brachyterapi bruges sidst i behandlingen til 
at booste den resterende kræftsvulst i livmoderhalsen. I praksis 
gives mere end halvdelen af den samlede dosis til livmoderhals-
kræften med brachyterapi.

Indvendig stråle-
behandling af 
livmoderhalskræft
v/Jacob Christian Lindegaard overlæge, 
dr.med. Kræftafdelingen, 
Aarhus Universitetshospital

INDVENDIG STRÅLEBEHANDLING AF LIVMODERHALSKRÆFT

Foto fra 1935 af indgangen til den nye Radiumstation 
i Aarhus  med professor Krebs og medarbejdere i forgrunden.

Tube og æske med radioaktivt materiale brugt til behandling af 
livmoderhalskræft frem til 1996. Tuben blev lagt og i livmoderen 
og var koblet til æsken, der lå i toppen af skeden op mod livmo-
derhalsen.

Afterloader (til venstre) indeholdende en lille radioaktiv kilde, 
der med en guidewire kan sendes ud i applikatoren (til højre) be-
stående af et rør, der går op i livmoderen (tandem) og en ring, der 
ligger i toppen af skeden oppe imod livmoderhalsen. I dette til-
fælde er der sat en kappe uden på ringen for at styre implantation 
af nåle direkte op i livmoderhalsen. Afterloaderen forbindes med 
tandem, ring og evt. nåle med specielle plastikslanger som kilden 
kan køre igennem og op inde i udstyret. Billedet af afterloaderen 
er fra varian.com

Læs mere/Se mere:

Videnskab.dk 
(søg på livmoderhalskræft) 
http://videnskab.dk/krop-sundhed/
danske-forskere-pionerer-behandlin-
gen-af-livmoderhalskraeft

Facebook
https://www.facebook.com/aarhus-
universitetshospital/
videos/1398745336815808/

Embrace
www.embracestudy.dk
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INDVENDIG STRÅLEBEHANDLING AF LIVMODERHALSKRÆFT

MR-vejledt brachyterapi
Tidligere var mulighederne meget begrænsede for at individua-
lisere brachyterapien til den enkelte patient. I praksis var bestrå-
lingen allerede forudbestemt af den måde, som det radioaktive 
materiale blev lagt op på, og man havde alene todimensionelle 
røntgenbilleder til hjælp til at bestemme stråledosis til enkelte 
punkter i det raske væv. 

Der er meget stor variation i størrelsen på en livmoderhalskræft 
fra patient til patient og fra begyndelsen af den udvendige strå-
lebehandling til brachyterapien (op til en faktor 10!). Placeringen 
af det raske væv er også yderst variabel. Det har derfor været et 
meget stort fremskridt, at vi i dag kan tilbyde MR-vejledt brachy-
terapi. Den store fordel ved MR-scanning er, at man får en meget 
præcis og helt aktuel viden om, hvor kræften og det raske væv 
er placeret, i forhold til hvor den radioaktive iridiumkilde kom-
mer til køre. Herved har man mulighed for at optimere dosispla-
nen i forhold til stoppesteder og stoppetider i applikatorerne. 

Vi har i Aarhus fundet at 90-95 % af patienterne opnår lokal kon-
trol af sygdommen sv.t. livmoderhalsen med MR-vejledt brachy-
terapi. I forhold til tidligere har vi set en forbedring i overlevelsen 
på over 10 %, og bivirkningerne er mere end halveret. I Aarhus 
har vi siden 2008 sammen med over 20 afdelinger i hele verden 
deltaget i et internationalt samarbejde (Embrace) om udviklin-
gen af MR-vejledt brachyterapi. Gennem dette samarbejde - og 
ved vores patienters villighed til at indgå i undersøgelsen - har vi 
nu en meget detaljeret viden om, hvordan man giver den bedste 
brachyterapi. Vi er nu i gang med Embrace II undersøgelsen, 
hvor vi på basis af den viden vi har opnået fra behandlingen af 
næsten 1500 patienter, bruger en fælles behandlingsprotokol 
med bestemte grænseværdier for bestråling af det raske væv og 
for ønskede mål i forhold til dosis til livmoderhalskræften. Alle 
afdelinger i Danmark bruger i dag disse mål i det daglige arbejde.

Hvordan foregår det i praksis?
I Aarhus møder patienten fastende om morgenen, og ca. kl. 8:00 
lægges hun i general anæstesi. Først foretages gynækologisk 
undersøgelse for at fastslå den aktuelle lokale udbredning af 
kræften og for at vurdere effekten af den allerede givne behand-
ling. Der anlægges kateter i blæren, og under ultralydsvejledning 
udvider man kanalen i livmoderhalsen. Herefter opsættes en 
applikator i livmoderen (tandem), og denne kobles til en anden 
applikator i toppen af skeden (ring). Begge applikatorer har rør, 
der stikker ud gennem skeden, som afterloaderen kan kobles til 
senere. Når der er brug for nåle, implanteres disse enten via en 
kappe sat uden på ringen eller gennem en 3D printet applikator 
med nålehuller. Ofte bruger man 4-6 nåle implanteret i en dybde 
på 3-4 cm direkte gennem skeden og op i kræftsvulsten. Nålenes 
placering efterses med ultralyd. Herefter pakkes skeden med 
saltvandsvædet gazebind og hele oplægget fikseres med et 
elastikbind. Da applikatorerne er forankret i livmoderhalsen, er 
oplægget meget stabilt. Afslutningsvis placeres et blødt plastik-
rør i den nederste del af endetarmen med henblik på at kunne 
måle stråledoser undervejs i behandlingen. Hele proceduren 
- inklusiv anæstesien - varer normalt under en time, således at 
patienten kan køres på afdelingen ved ni-tiden. 

Når patienten er vågen og klar, køres hun i MR-scanneren ca. klokken 
10:30. Langt de fleste patienter kan klare sig i resten af forløbet uden 
brug af morfin. MR scanningen varer omkring 30-40 minutter, og 
scanningen overføres herefter til vores dosisplanlægningscompu-
ter. Medens fysikeren organiserer scanningen i vores software og 
rekonstruerer applikatorer og kildekanaler, diskuterer den læge, 
der placeret brachyterapiapplikatorerne, MR-scanningen med en 
specialist i MR-scanning og sammenholder scanningen med den 
gynækologiske undersøgelse og tidligere MR scanninger på 

samme patient. Herefter indtegnes på hvert enkelt scanningssnit 
det raske væv, livmoderhalsen og det omkringliggende område, der 
stadig anses for at huse kræftvæv. Herved opnås en tredimensionel 
fremstilling til brug for dosisplanlægning. Fysikeren laver herefter en 
dosisplan, hvor man ved at variere stoppestederne og liggetiderne 
med computer beregner den dosis, det vil medføre. Planen diskute-
res med lægen og modificeres om nødvendigt inden den godken-
des. Som regel er planen klar til effektuering omkring klokken 14:00.

Afterloaderen kobles til applikatorer og eventuelle nåle, og der 
opsættes et måleinstrument (rektaldosimeter) i plastikrøret belig-
gende i endetarmen. Fysiker og læge kontrollerer, at alt er sluttet 
rigtigt til, og behandlingen i værksættes. Herefter kører afterloade-
ren med en puls i timen, som regel 20 pulse i alt, således at behand-
lingen er overstået først på formiddagen dagen efter. Patienter 
ligger under behandlingen på ryggen i sengen med puder under 
knæene. Der er mulighed for at se fjernsyn, læse, surfe på nettet, 
tale i mobil etc. under behandlingen, og når kilden er parkeret i 
afterloaderen, kan pårørende og personale være hos patienten. 

Vores sygeplejersker har stor ekspertise i at hjælpe patienterne 
igennem natten med støtte og omsorg og med smertestillende 
og beroligende medicin om nødvendigt. Efter hver puls aflæser 
sygeplejerskerne rektaldosimeteret. Hvis der mod forventning er 
afvigelser, kan en fysiker kontaktes med henblik på, om behand-
lingen kan køre videre eller skal afbrydes. I praksis gennemføres 
næsten alle behandlinger uden problemer.

Når sidste puls er afgivet, kobles afterloaderen fra. Patienten får 
smertestillende og beroligende medicin, og oftest er det muligt at 
fjerne applikatorer og nåle umiddelbart. For nogen patienter er 
det dog nødvendigt med fjernelse i general anæstesi specielt, hvis 
forholdende er snævre. Af og til er der lidt blødning efter nåle-
fjernelse, der nødvendiggør kortvarig kompression men meget 
sjældent blodtransfusion eller mere indgribende procedurer. Efter 
kontrol af blodprøver kan patienten som regel udskrives senere 
samme dag.

Når den sidste behandling med brachyterapi er afgivet er patien-

ten færdig med hele behandlingen. Patienten tilbydes samtale 
med sexologuddannet sygeplejerske, og der udleveres obturator 
med henblik på at forhindre sammenvoksninger i skeden. Normalt 
anbefaler vi sygemelding i mindst 4-6 uger efter behandling. Men 
det er meget individuelt. Første kontrol er 3 måneder efter og 
består af MR scanning, PET-CT scanning og gynækologisk under-
søgelse i general anæstesi. Rutinemæssigt er der herefter kontrol 
hver 3 måned det første år, hver 6 måned år 2-3 og årlig kontrol år 
4-5. Der foretages rutinemæssig MR scanning ved 12 måneders 
kontrollen. 

Som anført anvender alle afdelinger i Danmark i dag PDR bra-
chyterapi og MR vejledt dosisplanlægning i henhold til Embrace 
protokollen. Der er dog helt sikkert mindre variation i afdelinger-
nes interne procedurer og efterkontrol, men i hovedtræk er de ens 
i forhold til, hvad der er beskrevet her.

Fremtiden
Selvom MR-vejledt brachyterapi har bragt os et stort skridt fremad, 
er der stadig mange udfordringer – her blot nogle få: Kan vi bruge 
funktionel MR scanning til at se ind i kræftsvulsten og bedre 
udpege, hvor brachyterapien skal intensiveres? Er der nogen 
patienter, der kan klare sig med mindre dosis? Kan vi sikkert lave 
om på dosisfordelingen, så vi bedre kan spare vagina for stråler? 
Kan vi udpege særligt følsomme områder af det raske væv og 
undgå dem? Den helt store udfordring er dog en bedre systemisk 
behandling (medicinen føres med blodet rundt i kroppen), således 
at vi ikke kun fjerner sygdommen lokalt men også forhindrer 
tilbagefald i resten af kroppen. Brachyterapi kan måske også spille 
en vigtig rolle i denne sammenhæng. 

Todimensional dosisplan med tube-æske systemet baseret på 
røntgenbilleder brugt før MR scanning var muligt. Øverst ses ka-
teterballon i blæren. I midten ses 2 sølvstifter i livmoderhalsen og 
tube-æskesystemet på plads. Bagerst kan man ane målesystem 
i endetarmen til at måle dosis her. En overhead er lagt henover 
røntgenbilledet for at bestemme dosis i blæren og i endetarmen.

Tredimensional dosisplan med individualiseret 3D print til nåle-
implantation af lokal avanceret livmoderhalskræft med udvækst 
til venstre bækkenvæg (stadium IIIB). Baseret på MR scanning og 
indtegning af kræften, kan der fremstilles en meget individualise-
ret behandlingsplan.

Tredimensional MR baseret behandlingsplan for bra-
chyterapi. Hele behandlingsforløbet med 25 udvendige 
strålebehandlinger, 5 ugentlige behandlinger med cis-
platin og afsluttende indvendig strålebehandling med 
pulsed dose rate (PDR) brachyterapi er vist i midten. 
Tidsforløbet for hver brachyterapi (BT1 og BT2) med 
oplæg af applikator, MR scanning, target-indtegning, 
dosisplanlægning og behandling med 20 pulse er vist 
for neden.

Risiko for alvorlige bivirkninger sv.t. blære og endetarm efter 
strålebehandling for livmoderhalskræft før (blå kurve) og efter 
(rød kurve) MR scanning blev indført til dosisplanlægning.
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Lægemidlet 
QUESTRAN

LÆGEMIDLET QUESTRAN

Af Birthe Lemley 

Der har ført været en artikel i KIU-bladet om Imodium til 
en stråleskadet tarm. Nu har et af vores medlemmer fået 
recept på Questran, som i udstrakt grad har hjulpet hende. 
I får derfor her lidt oplysninger om produktet. Det kan kun 
fås på recept, så man skal rådføre sig med sin læge om 
brug af præparatet.

Questran er et middel der binder galdesyre i tarmen, 
og som kan hjælpe nogle patienter, hvis tarm ikke kan 
genoptage den producerede mængde af galdesyre fra 
leveren, f.eks. i forbindelse med fjernelse af nederste del 
af tyndtarm eller stråleskader på tarmen. Præpareret er 
velkendt og bredt anvendt. Det er en lægelig beslutning at 
opstarte behandling med denne type medicin. 

OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1. Virkning og anvendelse. 
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Questran. 
3. Sådan skal du tage Questran. 
4. Bivirkninger. 
5. Opbevaring. 
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

Nedenstående er hvad der står under Virkning og anvendelse i indlægssedlen til præparatet. 
Indlægssedlen kan ses på www.indlaegsseddel.dk

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Questran binder tarmens galdesyrer, som fjernes med afføringen. Kroppen bruger galdesyrer til at 
danne kolesterol. Derfor nedsættes kolesterol i blodet.

 Du kan tage Questran til at sænke blodets indhold af kolesterol, hvis diæt ikke har haft   
 tilstrækkelig virkning. Du kan også tage Questran mod hudkløe, ved galdevejssygdomme og  
 mod diarré som skyldes for meget galdesyre i tarmen. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Se information til sundhedsfaglige om Questran® på pro.medicin.dk. 

v/Annemarie Carstensen

Kræftens Bekæmpelse havde indbudt til 
Patientforeningernes Dag i København 
den 18. september 2017 med fokus på 
forskning hos Kræftens Bekæmpelse. 

Vi var 7 fra KIU som deltog, heraf 3 fra 
bestyrelsen. Patientforeningernes Dag er 
for alle patientforeninger under Kræf-
tens Bekæmpelse. KIU havde udtrykt 
ønske om en sådan dag, og vi er derfor 
glade for, at det kunne lade sig gøre. Pa-
tientforeningernes Dag vil blive afholdt 
en gang om året, og formålet er at videre-
give viden om den seneste forskning.

Dagen startede med et indlæg af 
overlæge Inge Marie Svane om Immun-
terapi. 

Det er jo altid spændende at høre Inge 
Marie Svane fortælle om deres forsk-
ning, som foregår på Herlev Hospital, 
hvor man efterhånden har gode erfarin-
ger med brug af immunterapi. Hun talte 
især om modermærkekræft, hvor man 
har de mest positive erfaringer, men 
man arbejder også på andre fronter som 
nyre-, lunge- og æggestokkræft.

Det de grundlæggende arbejder på er, 
at immunterapi virker på samme måde, 
som når man bliver vaccineret for mæs-
linger. Dvs. at man får opbygget et im-
munforsvar, som holder resten af livet 
over for den pågældende kræftform.

Inge Marie Svane fortalte også, at man 
nu igangsætter Fase II med T-celleterapi 
mod æggestokkræft. Fase I viste, at 
patienterne kunne tåle behandlingen, 
men at effekten af behandlingen ikke 
var god nok. I Fase II ville man ændre 
lidt på behandlingen for at se, om man 
derigennem kan få en bedre effekt.

Administrerende direktør Leif Vester-
gård Pedersen fortalte om Kræftens 
Bekæmpelse nu og i fremtiden

Det var udmærket at høre om, hvordan 
Kræftens Bekæmpelse arbejder. Han 
talte om kræftplan IV, som skulle sætte 
patienten i fokus, og nævnte bl.a., at KIU 
havde henvendt sig vedrørende op-
følgningsforløbet for især kvinder med 
æggestokkræft.

Han henviste til, at hvis man havde 
spørgsmål om behandling, kunne man 
henvende sig til Regionsrådene, som 
følger udviklingen i deres områder.

Han talte også lidt om statistik, bl.a. om 
mørketal. Her gav han nogle eksempler 
på, hvordan man overtaler patienterne, 
og får dem til at vente på operation på 
det pågældende hospital f.eks. ved at 
sige, at ”ventetiden andre steder er lige 
så lang!”.

Gruppeleder Per Guldberg fra Kræftens 
Bekæmpelse fortalte om Ny viden om 
det tilfældige ved kræft

Per Guldberg formåede på en stille 
og rolig måde at gøre det begribeligt, 
hvordan cellerne deler sig og deler sig 
uhensigtsmæssigt, men at de for det 

meste bliver helbredt af kroppen selv. 
Desværre sker det, at kroppen ikke er i 
stand til at bekæmpe de uhensigtsmæs-
sige delinger, og det er her, sundheds-
væsnet må tage over.

Han fortalte om de 3 årsager til kræft. 
Arv, dvs. hvad du har fået med fra dine 
forældre. Miljø, hvad har du selv gjort, el-
ler hvad har du været udsat for. Rygning, 
motion, fødevarer? Til sidst spiller tilfæl-
digheder en stor rolle. Tilfældigheder 
er både det, vi endnu ikke kan forklare, 
men også tilfældige mutationer, hvor 
kroppen ikke er i stand til at bekæmpe 
de uhensigtsmæssige celledelinger. Her 
blev der sat nogle procenter på: arv 5 %, 
miljø 42 % og tilfældigheder 53 %.

Kræft er en tilfældighed også ved arv. Jo 
ældre vi bliver, jo mere er sandsynlighe-
den for, at vi bliver ramt af kræft. Kræft 
er en cellesygdom. Vi har 200 forskel-
lige celletyper. Så der er noget at kæmpe 
imod.

Kræft er i bund og grund en genetisk 
sygdom, der opstår, når kroppens celler 
deler sig (ikke at forveksle med arv).

Mutationerne kommer fra virus, 
kemiske stoffer, UV stråler og stråling. 
Mutationer har drevet evolutionen, det 
vil sige menneskets løbende tilpasning 
til forskellige miljøer og påvirkninger.

Han nævnte 3 værn mod kræft: Fore-
byggelse, tidlig diagnostik og effektiv 
behandling.

Per Guldberg fortalte om, hvordan man 
ved hjælp af en urinprøve kunne påvise 
en tidlig mutation ved blærekræft, og 
hvordan man i stedet for skanninger 
inde i blæren kunne lave opfølgning af 
patienterne ved en simpel urinprøve. 

Patient-
foreningernes Dag 

PATIENTFORENINGERNES 
DAG 

Per Guldberg  nævnte 
3 værn mod kræft: 
Forebyggelse, tidlig
 diagnostik og effektiv 
behandling.
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Det spændende ved det er, at patien-
terne ikke skal pines med en indvendig 
skanning, og at ressourcerne ved simp-
lere og billigere tests kan komme andre 
patienter til gode.

Han var en rigtig god formidler af et 
svært emne. Vi fik lavet en aftale om, 
at han kommer til et netværksgruppe-
møde i Lyngby.

Gruppeleder Susanne Dalton fra Kræf-
tens Bekæmpelse fortalte om Social 
ulighed i kræft.
Susanne fortalte om de sociale ulig-
heder i behandling og efterfølgende 

opfølgning af patienter. 
Der var som sådan ingen ulighed i, 
hvilken behandling patienterne bliver 
tilbudt, men vores tilgang til læger m.m. 
er forskellig, og derfor kan det være et 
spørgsmål om, hvorvidt kommunikatio-
nen til de socialt svage er god nok.

Hun talte også om, at rehabiliteringen 
er meget forskellig. Hun fremviste en 
række statistikker, hvor man kunne se, 
at en voksende social ulighed viste sig 
i en større dødelighed. Her var tenden-
sen ens i den vestlige verden. Stadier 
i sygdommen og komorbiditet (flere 
samtidige sygdomme) forklarer ulighe-

den. De bedst stillede kræftpatienter 
klarer sig bedre og er på linje med de 
andre nordiske lande (i overlevelses-
statistikker). Problemet er de kortuddan-
nede og socialt svagere stillede, der ikke 
formår at efterleve de råd og instruktio-
ner, som de modtager på lige fod med de 
bedre stillede. Dette trækker desværre 
statistikken ned. 

Alt i alt en rigtig god dag.

Livmoderhalskræft er en sygdom, som rammer mange 
unge kvinder. Er du ung, har du fået livmoderhalskræft 
og ønsker du at tale med en, som har været i samme 
situation, så kontakt:

Martina Madsen Christensen, 
Slotsgrunden 1d, 6430 Nordborg, 
Tlf. 31 16 37 98, Email: martina.c.siemer@gmail.com

Susanne Blaabjerg, 
Løgstørgade 35, 4. tv, 2100 København Ø, 
Tlf. 22 29 36 36, Email: susanneblaabjerg@hotmail.com

Unge 
kvinder 
se her!

– denne begivenhed fandt sted i København den 7. juli 2017

Cykelløbet skydes i gang af gynækolog Mikkel Rosendahl. 
Birthe lader ballonerne stige til vejrs.

Referent Birthe Lemley

Ride4Women blev startet i 2014 for at 
øge opmærksomheden på underlivs-
kræft. Idéen er opstået i en europæisk 
sammenslutning af gynækologer kaldet 
ESGO. KIU - patientforeningen Kræft i 
underlivet er medlem af patientdelen 
af ESGO, og jeg er bestyrelsesmedlem 
i komitéen for patientdelen af ESGO. 
Derfor blev KIU en del af initiativtagerne 
til dette arrangement, som er et cykelløb 
ned gennem Europa, og som i år havde 
fokus på livmoderhalskræft, forebyg-
gelse og vaccination. 
Både gynækologer, sygeplejersker, kvin-
der, der har haft livmoderhalskræft samt 
andre støttepersoner kunne cykle med 
på de første 20 km ud af København. 

Dernæst kørte de professionelle videre.
KIU er med i initiativet under Sundheds-
styrelsen for at genoprette tilslutningen 
til vaccinen, og arrangementet er et af de 
initiativer, der er blevet taget. Vi stod dog 
kun for arrangementet i Danmark.

Der var også fokus på sygdommen og 
forebyggelse af den i de andre europæi-
ske lande, som cykelrytterne kørte igen-
nem. Initiativet til Ride4Women er taget 
af gynækolog Rene Laky fra Østrig, som 
hvert år er holdleder for cykelteamet. 

I Danmark har vi samarbejdet med 
Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrel-
sen, Rigshospitalet samt reklamefirmaet 
PrimeTime om denne begivenhed. Det 
viste sig at være et rigtig godt team, som 

resulterede i en vellykket event.
Det blev en god dag, hvor vi fik omtale i 
radioen, på fjernsynet og i flere medier. 

Statement fra et af medierne:
”Dette arrangement er et vigtigt skridt på 
vejen i den samlede informationskam-
pagne om forebyggelse af livmoderhals-
kræft og vigtigheden af vaccination mod 
HPV, og vi håber, at mange vil støtte op om 
eventen, uanset om man vil cykle med 
eller blot blive klogere på emnet. Alle vores 
medlemmer i KIU er kvinder, der har 
eller har haft underlivskræft, og det er et 
stærkt statement, når flere af disse kvinder 
cykler med på ruten,” siger Birthe Lemley, 
formand i KIU - patientforeningen Kræft i 
underlivet.

Ride4Women faster 
than cancer 

KIUs team: Liselotte, Birthe, Bente, Stella og Charlotte

PATIENTFORENINGERNES DAG
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RIDE4WOMEN FASTER THAN CANCER 

Hvordan mærker du, at du har haft liv-
moderhalskræft?
I 2012 fandt lægerne en tumor på 
størrelse med en stor knytnæve i mit 
underliv. Det blev kun opdaget, fordi jeg 
var begyndt at få ondt i ryggen og derfor 
til sidst fik en MR-scanning. 10 år forinden 
havde jeg fået foretaget et keglesnit på 
grund af celleforandringer, og man tror, 
at det har været fordi, det hele ikke kom 
med ud dengang, eller det har rykket sig.

Jeg er først blevet meldt sygdomsfri i år, 
men inden da har jeg fået kemo og stråler, 
haft en blodprop i mit ben som følge af 
behandlingen, fået fjernet min venstre 
nyre, jeg lider af lymfødem (væskeop-

hobninger i kroppen, red.) og de daglige 
smerter fra det, og jeg har fået fjernet hele 
mit underliv.
Jeg kommer eksempel aldrig op på en 
rigtig cykel igen på grund af de kroniske 
følgevirkninger af livmoderhalskræften. 
Jeg har ingen følelse i mit venstre ben 
mere, og det er også derfor, jeg går med 
stok. Men jeg er kommet for at støtte op 
om HPV-vaccinen, så unge piger forstår, 
hvad det her er for en sygdom, og hvor 
vigtigt det er at blive vaccineret.

Hvad tænker du om HPV-vaccinen?
Jeg møder meget modstand mod HPV-
vaccinen, fordi folk tror, der kommer 
bivirkninger. Al medicin kan jo potentielt 

give bivirkninger, og det er ingenting mod 
det, jeg lever med hver dag. Sygdom-
men rammer i et område, hvor mange af 
vores organer sidder. Næsten alle, som 
får denne sygdom, har kroniske følgevirk-
ninger.

Når du så endelig har en vaccine, så har 
jeg så svært ved at fatte, at nogen vælger 
den fra. Jeg tror ikke, at de ville tro, at 
de skåner deres børn, hvis de forstod 
sygdommen.

Følgevirkninger af 
livmoderhalskræft
Mød tre kvinder, der ikke er i tvivl, når det gælder HPV-vaccinen. 
Alle bør få vaccinen mod den sygdom, de dagligt har inde på livet: livmoderhalskræft. 
For selvom nogle overlever, er det langt fra uden varige mén.

Vi talte med de tre kvinder i anledning af det internationale cykeløb Ride4Women, 
hvor en række europæiske gynækologer støtter op om kvinder med livmoderhals-
kræft ved at cykle gennem Europa. I Danmark startede løbet fra Rigshospitalet og 
videre til Gedser. Løbet slutter i Wien, Østrig.

Liselotte B. Christensen er key account manager 
(flexjob) og har haft livmoderhalskræft.
Hun fik konstateret sygdommen i 2012. Lever hver dag med de bivirkninger, hun har 
fået efter behandlingen. Har en dreng og en pige, som begge har fået HPV-vaccinen.

Af Susanne Baden Jensen 07. juli 2017 Livsstil, Alt.dk

Mød tre kvinder, der ikke er i tvivl, 
når det gælder HPV-vaccinen. 

”Jeg frygter, at jeg begynder at
møde dem, der sagde nej til 

HPV-vaccinen om fem år”
Gynækolog
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Hvordan mærker du, at du har haft 
livmoderhalskræft?
Jeg møder til daglig de kvinder, som 
rammes af den her sygdom, og jeg 
synes, at det er en vigtig sag at gøre 
opmærksom på. Jeg er læge og kirurg 
og er med til at diagnosticere og be-
handle dem, som har de tidlige stadier 
af sygdommen. Er det værre, kommer 
de videre til cancer-afdelingen og skal 

have kemobehandling og lignende. Jeg 
møder kvinder i alle aldre, som rammes 
af denne sygdom. Kræft er ligegyldig 
alder svært, og livmoderhalskræft påvir-
ker de ramtes livskvalitet og fremtidige 
seksualliv. Jeg møder endnu ikke den 
generation af unge kvinder, som sagde 
nej til vaccinen, men jeg frygter, at de 
kommer inden for de næste fem år.

Hvad tænker du om HPV-vaccinen?
Jeg har min 12-årige datter her, og det 
berører jo også hendes vennekreds, og 
alle spørger til vaccinen. Det er vigtigt at 
sætte fokus på, hvor alvorlig en sygdom, 
det er, for den kan jo forebygges og der-
med helt undgås.

Sofie Leisby Antonsen, gynækolog på Rigshospitalet.
Hvordan mærker du, at du har haft liv-
moderhalskræft?
Inden jeg fik sygdommen, havde jeg 
gået til screeninger hvert tredje år som 
anbefalet, men det er jo ingen garanti. 
Det er vigtigt for mig at sige, hvis folk tror, 
at de kan bruge det som et alternativ til 
at få HPV-vaccinen. Jeg har fået fjernet 
hele mit underliv og noget af min ene 
tarm. Jeg fik den sidste kemobehandling 
i februar 2015, og i juni 2015 cyklede jeg 

med Team Rynkeby til Paris. At træne 
og komme op på cyklen blev min vej op 
igen.

Hvad tænker du om HPV-vaccinen?
Jeg er meget ked af udviklingen i debat-
ten. Jeg fik heldigvis sygdommen i en 
alder, hvor jeg havde fået de børn, jeg 
skulle. Men der er jo mange andre, der 
rammes i så ung en alder, at de ikke får 
den mulighed. Det er vigtigt at få vendt 

den negative spiral, og et arrangement 
som dette kan forhåbentlig være med 
til at øge fokus på fakta. Jeg mærker på 
min egen krop dagligt følgevirkningerne 
af sygdommen. Min mave fungerer 
anderledes i dag end andres, og jeg har 
føleforstyrrelser i fingre og tæer. Man kan 
blive helt desperat, når man hører debat-
ten om HPV-vaccinen, for alternativet er 
så meget værre.

Mette Rabølle er landmand 
og har haft livmoderhalskræft.
Fik konstateret sygdommen i 2013, da hun var 44 år. Fik tilbagefald året efter. 
Har tre drenge, som alle har fået HPV-vaccinen.

Mød tre kvinder, der ikke er i tvivl, 
når det gælder HPV-vaccinen. 

Mød tre kvinder, der ikke er i tvivl, 
når det gælder HPV-vaccinen. 

RIDE4WOMEN FASTER THAN CANCER 
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OVACURE – EN INNOVATIV OG UNIK KRÆFTFORSKNINGSORGANISATION  

v/Kristin Parello-Plesner

OvaCure er en not-for-profit sygdomsbe-
kæmpende forening, som starter og driver 
forskning med potentiale til at helbrede 
kvinder med ovariecancer. Der findes i dag 
ingen helbredende behandling for flertallet 
af kvinder med ovariecancer. OvaCure fo-
kuserer især på at fremskynde immuntera-
pi- og personlig behandling, så den hurtigst 
og med lavest mulige omkostninger når ud 
til patienten.

OvaCure blev stiftet i 2014 af en række 
fremsynede danske filantroper og sociale 
entreprenører med det formål at starte og 
udvikle nye kræftforskningsprojekter in-
den for personlig behandling og immun-
terapi. Organisationen har på under tre år 
skabt intet mindre end syv nye internatio-
nale forskningssamarbejder, der alle har 
potentiale til at helbrede. Flere af dem er 
ledet af danske forskere. 
Hvert år afholder OvaCure et Innovation 

Summit, der samler verdens førende 
forskere og meningsdannere inden for 
gynækologi, onkologi og immunterapi. 
Herigennem accelereres udviklingen af 
nye banebrydende lægevidenskabelige 
forskningsprojekter, der har helbredende 
eller livsforlængende potentiale for kvin-
der med ovariecancer. Dette sikrer samar-
bejdet mellem eksperter, lande og fonde 
og øger indflydelse og gennemslagskraft 
– alt sammen afgørende faktorer i kampen 
mod kræft. 
Billede fra OvaCures Innovation Summit i 
København den 1. september 2017

Ovariecancer har store samfundsøko-
nomiske og personlige omkostninger
Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, 
WHO, løber de samlede globale økono-
miske omkostninger ved kræft op i 1.2 
trilliarder USD., og i 2035 vil ca. 14.6 mia. 
mennesker være døde af kræft. Indtil nu 
har indsatser inden for onkologi vist sig 
ikke at være tilstrækkelige til at ændre 

skæbnen for patienter diagnosticeret 
med ovariecancer. På verdensplan diag-
nosticeres 239.000 nye tilfælde årligt, og 
140.000 kvinder dør hvert år af sygdom-
men. Kvinder med ovariecancer bliver 
i 70% af tilfældene diagnosticeret i et 
fremskredent stadie (stadium III/IV) – når 
canceren har bredt sig til andre organer. 
Kun 20% af dem overlever i mere end 5 
år, og meget få bliver helbredt. Desværre 
har de utallige kvinder med ovariecancer 
begrænsede behandlingsmuligheder, og 
det vil OvaCure gerne lave om på.

Ikke to tumorer er ens, derfor skal de 
heller ikke behandles sådan
Alle tumorer er unikke og opfører sig 
forskelligt i den måde, de danner me-
tastaser på. I fagterminologi kaldes det 
for tumorens heterozygosity, hvilket 
betyder, at der er forskel på tumorens 
celletyper og mutationsformer. Der-
for har den standardbehandling, som 
tilbydes i dag, en begrænset effekt. En 

målrettet personlig behandlingsform 
ville kunne øge behandlingseffekten for 
den enkelte patient. Forskning inden for 
personlige behandlingsformer viser indtil 
videre lovende resultater. Et eksempel 
på ny forskning, der radikalt har ændret 
onkologiområdet, er en 50% responsrate 
i hidtil uhelbredelig ondartet modermær-
kekræft. Det samme gælder resultater 
hos lungekræftpatienter, som har vist en 
fordoblet overlevelsesrate . 

Nøglen til en effektiv behandling findes 
således i patientens egen tumor. OvaCure 
arbejder for, at kvinder i fremtiden vil 
have ret til behandling baseret på den 
viden, deres egen tumor gemmer på. 

Lad os helbrede kræft en gang for alle
I dag er førende forskere i gang med at 
udvikle behandlinger med immunterapi, 
og mulighederne for at revolutionere 
kræftbehandling er særdeles lovende. 
Her styrkes patientens immunforsvar 

ved brug af dræberceller udvundet af 
patientens egen tumor. Dræbercellerne 
opdyrkes, multipliceres og genindføres 
herefter i patienten, således at immunfor-
svaret selv bliver i stand til at bekæmpe 
kræftcellerne. Immunterapi tager også 
højde for, at kræftcellerne muterer, så 
de ligner raske celler og derved snyder 
immunsystemets forsvarsmekanismer. 
Immunterapibehandling fokuserer på at 
afsløre kræftcellernes camouflagestrategi 
og bekæmper tumoren med et stærkt 
tilpasset og præcist immunforsvarsan-
greb på kræftcellerne hvor som helst i 
kroppen.  

Ny forskning viser, at behandling med im-
munterapi også kan overføres til patienter 
med ovariecancer. 

Personlig immunterapi ændrer 
kræftbehandling radikalt og giver 
håb for fremtiden
På trods af at immunterapi stadig er et nyt 

område, har det allerede radikalt ændret 
på forsknings- og behandlingstilgangen 
inden for onkologi. En bred vifte af kombi-
nationsbehandlinger bliver nu testet i håb 
om at forbedre patienters responsrate. 
Ved brug af kombinationsbehandling, 
der inkluderer immunterapi, kemoterapi, 
check-point-inhibitors, personlige vac-
ciner og neo-antigen-produkter, er det på 
sigt muligt at opnå personlig behandling 
for alle ovariecancerpatienter. 

Immunterapi vil fremadrettet forhåbent-
lig ændre på standardbehandlingen for 
både ovariecancerpatienter og patienter 
med andre former for kræft. 

1 Wu, Richard, et al. ”Adoptive T-cell therapy using auto-
logous tumor-infiltrating lymphocytes for metastatic 

melanoma: current status and future outlook.” Cancer 
journal (Sudbury, Mass.) 18.2 (2012): 160.

Mød OvaCure 
– en innovativ og unik 
kræftforskningsorganisation  

Du kan læse mere om OvaCure på www.ovacure.org

Se også interview fra Go’ Morgen Danmark den 30.08.17 med Ulrikke Olufsen fra 
OvaCure og KIUs formand Birthe Lemley på www.kiuonline.dk

BILLEDE FRA OVACURES INNOVATION SUMMIT I KØBENHAVN DEN 1. SEPTEMBER 2017



v/Dorte Blou

Laura på 21 år kom og fortalte om, hvordan 
det er at være pårørende til en kræftpatient. 
Hendes farmor, som nogen sikkert husker, 
var Solveig Gertsen.

Solveig havde æggestokkræft i 24 år. Hen-
des barnebarn fortalte, at KIU var med til at 
holde hende i live.

Solveig arrangerede bl.a. gennem flere år 

malekurser for KIUs medlemmer. 
Et af kurserne foregik på Omø, hvor alle 
deltagerne blev inviteret på champagne i 
Solveigs sommerhus. 

I hendes dagligstue hang der gruppebil-
leder af alle, der havde deltaget i kurserne. 
Solveig arrangerede også gospelkoncert til 
fordel for KIU i Slagelse.

Det betød utrolig meget for Solveig at kunne 
hjælpe andre. KIU kom altid i første række. 

Når familien f.eks. var på besøg om sønda-
gen, ringede telefonen tit. Ofte sagde fami-
lien til hende: lad vær med at ta’ den, men 
Solveig sagde blot, i KIU er det aldrig søndag. 

Solveig fik æggestokkræft i 1992 
og døde i 2016.

Det var meget medrivende at høre hendes 
barnebarn fortælle om en så sej kvinde som 
Solveig. Uanset aldersforskellen var de to 
meget tæt knyttet til hinanden.

September 2017 

Møde i 
netværksgruppen 
i Ringsted 

Solnedgang ved Solvejs hus, hvor vi drak champagne

På billedet ser I Laura og hendes mor.
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OVACURE – EN INNOVATIV OG UNIK KRÆFTFORSKNINGSORGANISATION  

FORSKERNE I ARBEJDE VED OVACURE 
INNOVATION SUMMIT I KØBENHAVN

DEN 1. SEPTEMBER 2017
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Æggestokkræft er en lumsk sygdom, 
fordi den ofte bliver opdaget så sent, at 
kvinderne på diagnosetidspunktet har 
udbredt sygdom. Trods hård behand-
ling med kirurgi og kemoterapi vil 
mange opleve tilbagefald af deres syg-
dom, hvor behandlingen udelukkende 
vil være livsforlængende. 

Med dette projekt ønsker vi at sætte 
fokus på patienternes behov og 
præferencer, når de overgår til opfølg-
ningsprogrammet, efter de har afsluttet 
kemoterapi. Projektet vil gøre det muligt 
for os at lave systematisk indsamling 
af viden om patientens selvvurderede 
livskvalitet, senfølgeproblematikker og 
tilbagefaldssymptomer, for derigennem 
at skabe fokus på, hvad der for patienten 
er vigtigt. 

Et patientcentreret sundhedssystem, 
som understøtter inddragelse af pa-
tienterne i deres helbredssituation, er 
blevet en integreret del af den danske 
sundhedspolitik og italesat i Kræftplan 
IV. Her fremhæves det blandet andet, 
at sundhedsvæsenet skal tilrettelægge 
behandlingen på patientens præmisser.

I 2015 blev opfølgningen af kvinder med 
gynækologisk cancer ændret. Indtil da 
bestod kontrollen af et standardiseret 
forløb med scanning og blodprøve før 

hver lægekonsultation. I stedet anbefa-
ler Sundhedsstyrelsen, at opfølgnings-
programmet baseres på patientens 
ønsker og behov, f.eks. ved indførelse 
af et spørgeskema (PROM – Patient 
Reported Outcome Measures). PROM 
kan fås ved hjælp af validerede spørge-
skemaer, som systematisk kan indhente 
information om kvindernes generelle 
helbredsstatus, livskvalitet og tegn på til-
bagefald samt bivirkninger og senfølger 
til behandlingen. 

Der findes forskellige typer af PROM-
skemaer. De generelle typer giver et 
godt overblik over patientens funkti-
onsniveau og livskvalitet, mens de mere 
specifikke PROM-skemaer fokuserer 
på en bestemt patientgruppe og de 
symptomer, der ofte følger med netop 
deres sygdom. Sidstnævnte er velegnet 
til at opspore en eventuel udvikling af 
symptomer over tid. 

Nydiagnosticerede patienter med æg-
gestokkræft kan deltage i projektet, når 
de har afsluttet kemoterapien og skal 
overgå til kontrol.

Der samarbejdes med alle onkologiske 
afdelinger i Danmark og herudover en-
kelte gynækologiske afdelinger. Målet er 
at inkludere 300 patienter i projektet in-
den udgangen af 2018. Deltagerne følges 

kontinuerligt og vil få tilsendt spørge-
skemaer hver 3. måned de første to år og 
hver 6. måned det tredje og sidste år. En 
måneds tid efter hver PROM-besvarelse 
vil man modtage et kort tilfredshedsske-
ma, som det tager ca. 5 min at besvare. 
Spørgeskemaerne besvares elektronisk 
eller på papir. 

Projektsygeplejerske på Vejle Sygehus, 
Margit Søgaard, gennemser alle PROM 
besvarelser og kontakter den relevante 
afdeling, hvis en patients besvarelse 
giver anledning til det. Margit vil ligele-
des kontakte patienten, hvis spørgeske-
maet ikke besvares. Dette for at sikre 
at patienten har det godt og for at være 
behjælpelig i tilfælde af tekniske proble-
mer med besvarelsen. 

Vi forventer, at projektet vil bidrage med 
erfaring i anvendelse af PROM under 
opfølgning og give mulighed for at iden-
tificere ellers usagte problemstillinger, 
der påvirker patienternes dagligdag. 
Ved at indsamle PROM rutinemæssigt 
og anvende besvarelsen i konsultatio-
nen, kan besøget målrettes den enkelte 
patient og dennes livskvalitet.

Aktuelt er der inkluderet 89 patienter i 
PROMova, hvoraf nogle nu har besvaret 
6 PROM skemaer.

PROMova projektgruppe

Jeg hedder Anette Stolberg Kargo og er læge på Onkologisk Afdeling i Vejle, hvorfra mit PhD-projekt PROMova 
udspringer. Projektet er landsdækkende og udføres i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, KIU, og Dansk Gynæ-
kologisk Cancer Gruppe.

Bag projektet står også onkologisk overlæge, Karina Dahl Steffensen, leder af Center for Fælles Beslutningstagning, 
der har fokus på inddragelse af patienternes præferencer og værdier i beslutninger, der vedrører deres behandling. 
Desuden er fra Odense Universitetshospital tilknyttet gynækologisk overlæge Pernille Tine Jensen, der har bred 
erfaring inden for anvendelse af spørgeskemaer i klinisk sammenhæng samt fra Aarhus professor Niels Henrik 
Hjøllund, daglig leder af den IT-platform, som PROMova anvender. Sidst men ikke mindst er professor Angela Coul-
ter fra Oxford Universitet, England, tilknyttet PROMova i sin egenskab af internationalt anerkendt forsker i fælles 
beslutningstagning og patientinddragelse. 

Projekt PROMova

af Karen Skjold Tvedskov, 35 år

Jeg husker meget tydeligt lægens ord, 
da han spurgte mig, om jeg med egne 
ord kunne prøve at fortælle, hvorfor jeg 
sad der over for ham på gynækologisk 
afdeling på OUH en mandag eftermiddag 
i starten af august 2012. Det havde været 
min første arbejdsdag efter sommerfe-
rien, og om fredagen havde min mand og 
jeg været på fertilitetsklinikken på etagen 
nedenunder til en indledende samtale 
om at begynde et fertilitetsbehandlings-
forløb. 2 måneder før - i juni - var vi gået til 
vores egen læge for at snakke om den her 
graviditet, der lod vente på sig - indtil vi-
dere 12 måneder. De prøver, jeg havde fået 
foretaget, blodprøver og gennemskylning 
af æggeledere, viste ingen forklaring på 
den manglende graviditet, og muligvis var 
vi bare utålmodige. Vi tog alligevel imod 
tilbuddet om at blive henvist til fertilitets-
klinikken og tog også derind den fredag. 
Det var her mistanken om, at noget var 
galt, opstod. Ikke hos mig, men hos den 
læge der undersøgte mig ved en indven-
dig scanning. Hun sagde ikke noget om 
mistanken, blot at noget skulle undersø-

ges nærmere. Så da jeg sad der, over for 
lægen på gynækologisk afdeling, og han 
bad mig fortælle, hvorfor jeg var der, var 
jeg hverken utryg eller nervøs. Jeg skulle 
bare undersøges nærmere, så jeg kunne 
blive gravid, og vi kunne få nogle børn.
‘Jeg er kræftlæge, og du sidder her, fordi 
vi har mistanke om, at du har kræft.’ Han 
scannede mig også indvendigt og sagde, 
at han ikke kunne lide det, han så, men 
heller ikke kunne sige, om det var kræft. 
Jeg skulle MR- og PET-scannes og ope-
reres i en åben operation, hvor de ville 
fjerne det og muligvis hele mit underliv. 
Jeg brød hulkende sammen og husker, at 
jeg blev ved at sige ‘I må ikke tage det hele!’ 

De efterfølgende dage gik med under-
søgelser og ventetid. Det værste var dog 
at skulle fortælle det til mine forældre 
og min bror. Vi var kede af det, var rigtig 
meget sammen og snakkede om det hele 
igen og igen. Jeg kan huske, jeg svingede 
mellem at tænke, at ’det sker jo ikke for 
mig’ og ’det sker jo for nogen’.  

Operationen var lang. Vi havde forinden 
fået at vide, at det sandsynligvis ville tage 

2-3 timer, men jeg kom først på opvågning 
efter 8 timer. Der havde været meget væv, 
der lignede kræft. De havde haft konfe-
rence med Rigshospitalet undervejs, var 
kommet frem til, at det var borderline, og 
havde ladet mig beholde en halv æg-
gestok og min livmoder. Jeg var glad! Jeg 
skulle bare komme mig, gro sammen, så 
jeg kunne komme tilbage på fertilitetskli-
nikken, blive gravid, få børn, og så kunne 
de fjerne resten af mit underliv, for at det 
ikke skulle udvikle sig til kræft.

Det kunne kun gå fremad, og efter 8 dage 
gik jeg til egen læge for at få fjernet de 39 
hæfteklammer, der holdt operationsar-
ret sammen, som gik fra brystben til 
skamben. Men allerede i bilen på vej hjem 
sprang arret op. Vi gik lidt i panik. Min 
mor, der kørte bilen, kom ad omveje til 
skadestuen på OUH og fik tilkaldt nogle 
ambulancefolk, der stod udenfor. Jeg kom 
gennem skadestuen tilbage på gynæ-
kologisk afdeling, hvorfra jeg var blevet 
udskrevet en uge tidligere, fik renset såret 
og blev dagen efter syet sammen igen.

Nu kunne det kun gå fremad! Der gik 5 

Karens 
historie om 
æggestokkræft
Det er 5 år siden, jeg fik at vide, jeg havde æggestokkræft. Statistikkerne sagde, 
at 1 ud af 3 med den diagnose er i live efter 5 år. Og her er jeg så. 5 år efter. 
Stadig med æggestokkræft. Men i live og fuld af liv! 

KAREN 
SKJOLD TVEDSKOV
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dage. Så blev jeg ringet op af en af kræft-
lægerne fra gynækologisk afdeling. Jeg 
kan huske, hun spurgte, om jeg var alene, 
og da jeg sagde ja, spurgte hun, hvor lang 
tid, der gik, før der kom nogen hjem til 
mig. Jeg var klar over, at noget var galt, og 
hun sagde, at vævet fra min operation 
var blevet analyseret yderligere, og man 
havde fundet kræftceller i det. Jeg skulle 
opereres færdig, have fjernet resten af 
underlivet og bagefter have kemobehand-
ling. Jeg tog både min mand og mine for-
ældre med til samtalen på gynækologisk 
afdeling dagen efter, hvor vi fik at vide, at 
jeg havde æggestokkræft i stadie 4c. Vi 
stillede alle de spørgsmål, vi havde - også 
om jeg ville overleve.

Det var 4 dage før min 30 års fødselsdag. 
Jeg var endnu engang klar til operation 
og kan huske, at jeg var blevet kørt ned 
til operation og lå i min seng i det kolde 
rum lige uden for operationsstuen. Da jeg 
skulle bekræfte min identitet ved at sige 
mit navn og mit CPR-nummer, tilføjede 
jeg: “Jeg fylder 30 på søndag”. 

Jeg husker ikke så meget fra indlæggelsen, 
men jeg blev udskrevet efter få dage. Jeg 
ville hjem og fejre min fødselsdag sam-
men med min familie og de nærmeste 
veninder. Det foregik hos mine forældre, 
og jeg sad mest i en lænestol og kiggede 
på. Jeg havde det rigtig dårligt, og det blev 
ikke bedre de næste dage. Jeg blev endnu 
engang indlagt på gynækologisk afdeling, 
hvor man undersøgte forskellige mulige 
årsager til min tilstand og fandt ud af, at 
operationssåret var betændt. Jeg skulle 
for fjerde gang i narkose, åbnes op og syes 
sammen igen. 

Jeg var meget afkræftet, havde stort set 
ikke indtaget andet end kærnemælk i 
fire uger og skulle hele, inden jeg kunne 
begynde kemobehandling på onkologisk 
afdeling. Da jeg kom for at få den første 
kemokur, lod lægen mig vide, at det var 
op til mig selv, om jeg ville have behand-
lingen. Jeg skulle vide, at mit ar ikke var 
helet nok op, men fik jeg ikke behandlin-
gen nu, havde den højst sandsynlig ingen 
effekt. Jeg græd og følte mig magtesløs; 
jeg kunne da ikke ligge der og tage stilling 
til, hvad der var bedst for mig. Sygeplejer-
sken, der så min fortvivlelse, anbefalede, 
at vi startede behandlingen op, og jeg fik 
den første af 6 behandlinger med taxol 

og carboplatin, som jeg skulle have med 3 
ugers mellemrum.

To uger efter den første behandling mi-
stede jeg mit hår på grund af taxolen. De 
øvrige bivirkninger var noget, der minde-
de om influenza og forsvandt igen ca. en 
uge efter behandlingen, og jeg havde det 
godt ind i mellem. Efter 4 behandlinger 
begyndte jeg at få føleforstyrrelser især 
i ben og fødder. Det blev så udtalt, at jeg 
havde svært ved både at gå og stå og op-
levede inkontinens, og taxolen blev taget 
fra behandlingen de sidste to gange. Det 
betød heldigvis ikke noget for resultatet, 
og da jeg var til kontrol efter endt behand-
ling, blev jeg erklæret sygdomsfri.

Det første år efter endt behandling var jeg 
til kontrol bestående af CT-scanning af 
torso, samt måling af CA125 hver 3. måned. 
Efter et år uden tegn på tilbagefald gik jeg 
over til kontrol hver 6. måned, og efter 2 år 
var planen, at jeg kun skulle scannes hver 
anden gang, jeg var til kontrol, altså én 
gang om året.

I maj 2015 var jeg til den første kontrol, 
hvor jeg ikke var blevet CT-scannet forin-
den. Jeg havde i månederne op til trænet 
op til at løbe halvmaraton og havde i den 
forbindelse bemærket en del ømhed i 
mave og tarme, når jeg løb. Ved kontrol-
samtalen snakkede jeg med lægen og 
sygeplejersken om min bekymring, og vi 
blev enige om, at generne højst sand-
synligt stammede fra arvæv. Nogle dage 
senere ringede lægen mig op - hun havde 
tænkt på mig og syntes ikke, jeg skulle gå 
med bekymringen. Hun ville bestille en 
CT-scanning til mig.

Scanningen viste tegn på forandringer, og 
jeg skulle have foretaget en PET-scanning. 
Der var noget, der lyste op på PET-scan-
ningen, og jeg skulle have foretaget en 
kikkertundersøgelse af maven. Der var 
synlig kræft på tarmen, og jeg skulle i åben 
operation igen.

Da jeg vågnede efter endnu en meget lang 
operation, var det med kolostomi. Jeg 
havde fået fjernet 50 cm tyktarm, hvor 
kræften havde siddet. Jeg havde desuden 
blærekateter og dobbelt-J-katetre fra nyrer 
til blære og var indlagt over flere omgange 
med betændelse og høj feber, indtil de 
blev fjernet. Jeg skulle i kemobehandling 

igen. Denne gang Caelyx og Carboplatin 
- 6 gange med 4 ugers mellemrum. Man 
ville ikke risikere, at bivirkningerne af 
taxol med føleforstyrrelser blev perma-
nente. Jeg havde slet ikke forestillet mig, 
hvor meget det betød for mig, at jeg ville 
beholde mit hår. Det betød, at jeg ikke så 
syg ud, og gjorde det nemmere at bevare 
min hverdag.

I februar 2016 fik jeg efter endt behandling 
endnu engang den dejlige besked, at jeg 
var sygdomsfri. Jeg havde for nylig hørt 
æggestokkræft omtalt som en kronisk 
sygdom, der oftest vender tilbage, og 
kendte godt risikoen, men håbede allige-
vel, jeg slap fri.

Til kontrol i maj 2016 viste CT-scanningen 
ikke tegn på forandringer, men på grund 
af smerter fik jeg alligevel foretaget en 
PET-scanning. På den var der en lille smu-
le væv, der lyste op i mit ar. Jeg blev endnu 
engang opereret og kom endnu engang 
på opvågning sammen med de andre 
gynækologiske patienter. Jeg lå faktisk 
omringet af nybagte forældre, mødre og 
fædre med deres babyer. Det har jeg gjort 
næsten hver gang. Jeg kan huske, jeg halvt 
bedøvet engang fik sagt til en sygeplejer-
ske, at hvis der blev en baby til overs, ville 
jeg gerne have én. Det var tragikomisk, og 
jeg griner lidt af, at jeg sagde sådan, men 
det er stadig sådan, jeg har det. At ligge der 
med sin kæmpestore sorg – midt i alle de 
andres lykke – har været utrolig hårdt.

Ved operationen finder man igen kræft-
væv. Både der, hvor det kunne ses på PET-
scanningen, men også i de vævsprøver, 
der blev taget på bugvæggen. Det er det 2. 
tilbagefald, og kræften er nu uhelbredelig 
- eller kronisk, om man vil. Jeg starter på 
antihormon-behandling med Letrozol, og 
stopper med at bruge de østrogenplastre, 
jeg har brugt, siden jeg mistede mit under-
liv 4 år tidligere.

Den antihormonelle behandling gør, at jeg 
er gået i overgangsalder med afkalkning 
af knogler, hedeture, og alt hvad det med-
fører. Men indtil videre ser behandlingen 
ud til at virke! Jeg går til kontrol hver 3. 
måned (sidste gang i september), og der 
er snart gået halvandet år uden tegn på 
synlige forandringer. Så her er jeg - i live og 
fuld af liv!

v/Birthe Lemley 
Den 4. og 5. november 2017 deltog KIUs formand og næstformand 
i et patientseminar i Wien. Det var et par spændende dage. De 
bedste indslag fra dagene var rundbordssamtaler, hvor eksperter 
for de forskellige underlivskræftsygdomme kom og satte sig sam-
men med patientrepræsentanterne, fortalte om sygdommene, og 

hvordan det gik med behandlingen, samt svarede på spørgsmål fra 
patientrepræsentanterne.
Dernæst var der diverse foredrag ved læger og patientrepræsen-
tanter. Mansoor, som deltog i det store ESGO-møde for læger, der 
varede i 4 dage, kom også forbi patientseminaret og fortalte om de 
nyeste forsøg.  

Desuden var jeg/Birthe på 2 gange. Første gang med emnet 
‘What is a clinical trial? Development of a new drug/new treatment’  
senere på dagen med emnet: 
How can a patient evaluate quality of care?

I forbindelse med det sidste emne talte jeg om PROMova (spørgeske-
ma, som er udviklet til opfølgning af kvinder med æggestokkræft) 
samt Shared decision-making, hvor patienten har stor indflydelse på 
egen behandling. Begge dele er udviklet i samarbejde med KIU og 
en del af KIUs medlemmer har haft indflydelse på indholdet.

I Danmark har vi ingen liste over kirurger og deres certificering. På 
ESGOs hjemmeside ESGO.org kan man imidlertid se, hvordan det 
går med certificering af hospitaler i Danmark.

Der var mange andre spændende indslag på dagene: Resultatet 
af den store spørgeundersøgelse, som I også har været med til at 
besvare, indslag om HPV-vaccination og screening, og hvordan det 
går med forebyggelsen i de forskellige europæiske lande, indslag om 
senfølger osv. 

ESGO ENGAGe 
den 4.-5. november 2017
ESGO er en sammenslutning af europæiske gynækologer og ENGAGe er patientdelen under 
ESGO, som består af patientrepræsentanter fra hele Europa.
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Waiting Time - How long did you have to wait before treatment started? 

10 

AWARENESS - Knowledge of screenings/methods 
Have you heard of any of the following screenings or methods that might help prevent these gynaecological 
cancers? SORTED BY COUNTRY 
The most frequently mentioned graphed – multiple choice question 
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Carcinoma

HPV vaccine for Cervical
Carcinoma

HPV test for Cervical
Carcinoma
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Carcinoma

none of above mentioned

TOTAL (N=1436) CZE (N=173) DNK (N=125) DEU (N=119) GBR (N=231) GRC (N=108)

HUN (N=123) POL (N=110) SCG (N=152) ESP (N=113) TUR (N=182)

Late effects of Treatment 
including lymphedema

Survey: What patients want 
to tell their doctors

For en måneds tid siden lagde jeg et spørgeskema 
ud på facebooksiden, som I blev bedt om at udfylde 
i forbindelse med Maria Papageorgious oplæg på 
seminaret. Det drejede sig om senfølger. På trods af de 
mange højtfaglige oplæg i dagenes løb, fandt alle, at 
Marias oplæg om Late effects of Treatment including 

lymphedema var det bedste. Hun fik stående bifald. 
Det input, som hun havde fået af nogle af KIUs med-
lemmer blev brugt, og vi blev til slut alle nævnt med 
fornavn, uanset hvor i Europa vi kom fra. Det var et 
meget rørende indlæg. 
Her er et par af hendes slides:

For et par måneder siden blev I opfordret til at besvare 
en europæisk undersøgelse iværksat af ENGAGe. Tit-
len var: What patients want to tell their doctors. Her 
er et par interessante slides fra denne undersøgelse. 
Synes, at vi kan være stolte af, at så mange af os fra KIU 
besvarede dette survey.

Undersøgelsen blev præsenteret af Executive Board 
Member af ENGAGE, Esra Urkmez, og gynækolog 
Murat Gultekin fra ESGO (se billede).

Se  hele præsentationen på KIU’s hjemmeside eller på facebooksiden.

ESGO ENGAGE DEN 4.-5. NOVEMBER 2017



DORTE REMAR

”En dag fik jeg nok,” skriver journalist Dorte Remar, der i forbin-
delse med sit sygdomsforløb har fået velmenende kostråd om 
alt fra orange tallerkener mod madlede til hajfinnebrusk og 
C-vitamin-injektioner
En dag fik jeg nok.

Jeg havde netop fortalt, at efter to operationer og seks gange 
kemo fik jeg nu intravenøs efterbehandling med et biologisk 
antistof. Behandlingen har til formål at forebygge, at den ægge-
stokkræft, jeg blev diagnosticeret med før jul sidste år, vender 
tilbage. Så var det, hun sagde: ”En god kur mod kræft er hørfrø.” 
Og at det spiste hun selv hver morgen på sin yoghurt.

Min veninde, der ikke selv har eller har haft kræft, måtte 
beklageligvis tage imod al min opsparede irritation over al 
det sludder og vrøvl, jeg er blevet præsenteret for, efter at jeg 
fik diagnosen. Det er i bedste mening, det ved jeg, men som 
bekendt kan den gode vilje – det så vi selv i Bergmans tv-serie 
af samme navn – indimellem være til mere skade end gavn. 
Eller bare malplaceret.

Hvorfor er det, at forslag om C-vitamin-injektioner, orange 
tallerkener mod madlede, ingefær, hvidløg, krysantemum-te, 
gurkemeje, knuste hørfrø med mere fra folkeviddets alternati-
ve legen læge kan opfattes som en hån af den, der har fået den 
alvorlige sygdom? Fordi folk kloger sig på noget, de ikke har for-
stand på. Hvis det virkelig passede, at for eksempel store doser 
C-vitamin kan kurere kræft, hvorfor bruger sundhedsvæsener 
verden over så milliarder af kroner på operationer, medicin, 
personale og forskning for at behandle, kurere og lindre?

Der ligger også det i det, at man selv skal gøre noget. Jeg aner-
kender, at nogle patienter har behov for at føle, at de selv har 
lidt kontrol ved at gøre noget ekstra for deres helbred i et be-

handlingsforløb, hvor man er underlagt behandlingssystemets 
autoritet. Men netop den manglende tillid til, at når det gælder 
kræft, ved eksperterne bedst, ser jeg som endnu et eksempel 
på det postfaktuelle samfund. Man vil ikke finde sig i, at der er 
noget, man er afmægtig over for.

Det er for længst bevist, at hverken gurkemeje eller ingefær 
har nogen helbredende effekt. Senest har EU’s videnskabsaka-
demi fastslået, at homøopatiske dråber på ingen måder virker, 
når de undersøges efter normale videnskabelige principper. 
Til gengæld er der statistisk bevis for, at flere og flere overlever 
eller lever med kræft takket være konventionel behandling.

Dertil kommer, at eksempler på kræftramte i min omgangs-
kreds, der forsøgte sig med hajfinnebrusk, mistelten og ”energi-
arbejde”, skræmmer, for de klarede den ikke.

Jamen, tror jeg da kun på noget, som der er streng videnskabe-
lig evidens for? Nej, jeg tror på Gud, og at Jesus har levet. Men 
når det gælder behandling af sygdom, har jeg lagt min tro i 
lægernes hænder, for det har de forstand på. Og så kan jeg selv 
bidrage med gammeldags fornuft i form af frisk luft, motion, 
sund kost og hvile.

I Rikke Kristine Nissens bog ”Min cancerklan”, der beskriver 
hendes forløb med brystkræft, siger DR’s lægekorrespondent 
Peter Qvortrup Geisling, at hvis man som pårørende kommer 
med et katalog af gode idéer, kostkure eller forestillinger om 
selvhelbredelse, kan det ende med at blive en belastning for 
patienten. Det er meget vigtigere, siger han, at ”være til stede og 
have hjertet med, at lytte og stille de gode åbne spørgsmål. Det 
gælder faktisk bare om at holde af, holde om, holde mund og 
holde ud og være konkret”.
Det synes jeg, at han har ret i.

Spar mig for mærkelige 
kostråd mod min kræftsygdom
Fra Klummen Kostråd af 13. oktober 2017 skrevet af 
Dorte Remar, journalist på Kristeligt Dagblad. 
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ESGO 
– lægernes konference

Gruppebillede fra ESGO ENGAGe

De hollandske patientrepræsentanter skulle brug dette billede i en 
kampagne med fokus på underlivskræft, så vi blev alle bedt om at 

sætte hænderne for trekanten – også de to mænd, som var til stede. 

Dorte og jeg deltog også i lægernes oplæg 
den 6. november 2017. Her kommer et par 
vigtige punkter fra den dag.

Parp-hæmmere
Der er nu 3 parp-hæmmere til behandling 
af tilbagefald af æggestokkræft som følger:

Olaparib – indtil videre kun godkendt til 
patienter med genfejl i BRCA1 eller BRCA2 
i Danmark, men nu også godkendt til alle 
kvinder med high-grade serøs æggestok-
kræft af FDA (Food and Drug Administra-
tion) i USA og vil også få godkendelse i 
EMA (European Medicin Agency). Det 
betyder, at dette lægemiddel også med 
tiden vil kunne anvendes til alle kvinder 
med high-grade serøs æggestokkræft i 
Danmark.

Niraparib – godkendt til alle kvinder med 
high-grade serøs æggestokkræft af FDA 
i USA og forventes godkendt af EMA i 
Europa i løbet af november måned 2017. 
Det skal så igennem det danske Medicin-
råd, og vil forhåbentlig være tilgængeligt 
for alle kvinder med high-grade serøs 
æggestokkræft fra foråret 2018.

Recuparib – godkendt til alle kvinder med 
high-grade serøs æggestokkræft af FDA i 
USA. På vej til EMA.

Om der er nogen forskel i virkningsgra-
den, kan jeg ikke udtale mig om, men jeg 
kunnet se af plancherne, at der er forskel 
på bivirkningerne.

Det bliver rigtig godt, at vi en dag får 3 så-

danne lægemidler på det danske marked.

Immunterapi
Der arbejdes stadig meget på immunte-
rapi inden for de forskellige kræftområder. 
Indtil videre har man haft størst succes 
med behandling af modermærkekræft. 
Men der køres p.t. forsøg på Herlev Hospi-
tal med æggestokkræft. På mødet i Wien 
erfarede vi, at man faktisk ventede sig 
bedre resultater med immunterapi inden 
for livmoderhalskræft og livmoderkræft 
end for æggestokkræft. Der er forsøg i 
gang – dog ikke i Danmark endnu. 

Alle forsøg er anført på 
https://clinicaltrials.gov 



Trakelektomigruppen:
 

For kvinder der har fået foretaget en

trakelektomioperation eller er indstillettil 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.

Støt KIU m
ed en  

pengegave

Nu kan du trække hele beløbet fra i Skat

Blot du opgiver dit cpr-nummer ti KIUs 

næstformand Dorte Blou på Dorte@Blou.dk. 

Pengene kan indsættes på

reg. nr. 1681

kontonr. 1681 3226630766

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 oprettet en åben gruppe på Facebook. 
Log på Facebook og skriv KIU i søgefeltet.

Opslagstavlen

Hyster
ektomigrupp

en:

 
For kvinder der er indstillet til, eller har fået 

foretaget en hysterektomi i forbindelse med

livmoderhalskræft. Gruppen er ”hemmelig” på 

Facebook og kan som udgangspunkt ikke ses med-

mindre, man er medlem i gruppen. Så hvis du er 

interesseret i at komme med i gruppen, så send en 

mail til susanlindsted@hotmail.com.

Kontakt
Er 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 

kontaktpersonerne i KIU.  

Du finder os på side 34.

Mvh. Frija Cupas

OPDAGæggestokkræftPå vores kampagnesite www.opdag.nu kan

du se en film om symptomerne på æggestokkræft,

tage testen og læse folderen.

Desuden finder du på www.kiuonline.dk

en video om symptomerne samt

to patienthistorier.

Materialer fra KIU
Nyhedsbreve, foldere, postkort og plakater

fra KIU kan rekvireres hos:

Hanne Sjøgreen

Roligheden 4

5610 Assens

Tlf.: 26129363

E-mail: hanneklsjoe@gmail.com

Birgit Danielsen
Administrator
Overgade 34

5000 Odense C. 

Tlf. 22 59 41 72

info@kiuonline.dk

Livmoderhalskræft

 Liselotte Christensen
Medsekretær
Tranevej 14, Himmelev

4000 Roskilde 

Tlf. 60 22 43 18

johnlotte@hotmail.com

Livmoderhalskræft 

       

Birgitte Devantier
Bogholder 
Stenten 41, Bøgeskov

7000 Fredericia 

Tlf. 21 28 20 98

bird98@live.dk 

Livmoderhalskræft 

Hanne Sjøgreen
Kasserer 
Roligheden 4

5610 Assens.

Tlf. 26 12 93 63   

hanneklsjoe@gmail.com

Livmoderhalskræft

Helle Nørup 
Bestyrelsesmedlem 
Kongshvilebakken 7

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 20 32 80 20

hellenoerup@hotmail.com

Æggestokkræft

Anne Jessen 
Bestyrelsesmedlem
Agnetevej 6

6800 Varde

Tlf. 28 83 27 62 

aojessen@privat.dk

Æggestokkræft

Annemarie Carstensen
Bestyrelsesmedlem
Buddinge Hovedgade 291

2880 Bagsværd

Tlf. 44 44 00 03/20 30 39 12

annemarie@carstensen.dk
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KIUs bestyrelse
BESTYRELSE

SUPPLEANTER

Elizabeth Ahlefeldt-
Laurvig-Lehn
Paul-Petersensvej 8

2820 Gentofte

Tlf. 39 65 30 05 / 21 14 37 27

eall@mail.dk

Æggestokkræft

Elna Hansen
Gl. Rønnevej 27

3730 Nexø 

Tlf. 40 36 97 27

elna@dadlnet.dk

Æggestokkræft

Marian Jørgensen
Medsekretær

Holsteinsgade 23, 3.th.

2100 København Ø

Tlf.  61 99 08 60

marianjorgensen@gmail.com

Æggestokkræft

Formand  Birthe Lemley
Vikingevej 11 

3630 Jægerspris

Tlf. 47 53 53 51/40 87 28 09

blemley@vip.cybercity.dk

Æggestokkræft

Næstformand  Dorte Blou
Krogholmen 7,

2840 Holte 

Tlf. 45 42 15 75/30 11 25 75

dorte@blou.dk

Æggestokkræft 



Du kan også  
finde træffetiderne på  

vores hjemmeside
www.kiuonline.dk
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Netværksmøder i KIU’s 
lokale grupper
Husk også at kigge i KIU’s kalender på www.kiuonline.dk 
under arrangementer. 

ODENSE
Kræftrådgivningen i Odense
Kløvervænget 18 B, 5000 Odense C
Netværksmøderne vil blive slået op 
i kalenderen på www.kiuonline.dk

Yderligere oplysninger fås hos 
Helle Noerup: Tlf. 20 32 80 20/
hellenoerup@hotmail.com

VEJLE 
Kræftrådgivningen i Vejle
Beriderbakken 9, 7100 Vejle
Kom til en uformel samtale og samvær med 
andre i samme situation følgende tirsdage 
fra kl. 14.30 - 16.30.
2. januar 2018
6. februar 2018
3. april 2018
1. maj 2018
12. juni 2018
Se nærmere i kalenderen 
på www.kiuonline.dk. 

Yderligere oplysninger fås hos 
Lene Middelhede, Tlf. 51 70 87 83 eller 
lene.middelhede@gmail.com 
Mette Rosendal, Tlf. 41 45 80 99 eller 
rosendals@mail.tele.dk

ÅRHUS
Kræftrådgivningen i Århus
Kræftpatienternes Hus Heimdal
Peter Sabroesgade 1, 8000 Århus
Se kalenderen på KIUS hjemmeside www.
kiuonline.dk for datoer for arrangementer

Yderligere oplysninger fås hos 
 Helle Noerup: Tlf. 20 32 80 20/
hellenoerup@hotmail.com  

ESBJERG 
Kræftrådgivningen
Jyllandsgade 30
6700 Esbjerg
Kom til en uformel samtale og samvær med 
andre i samme situation  Mødetid kl. 17 - 21. 
(Spisning fra kl.17.00):
17. januar 2018 
14. marts 2018
16. maj 2018 
12. september 2018
14. november 2018

Yderligere oplysninger og tilmelding til 
spisning fås hos
Anette Nybo Holgersen, Tlf.  27 39 39 08 
eller anette.holgersen@gmail.com
Rita Andersen, Tlf. 75 16 00 66/20 81 38 39 
eller gertpetersenandrup@hotmail.com

BORNHOLM
Bornholms Sygehus: 
Der er ingen faste træffetider på Bornholms 
Hospital, men har du brug for at snakke 
med nogen, som selv har været igennem 
et kræftforløb, 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

LYNGBY
Kræftrådgivningen
Nørgårdsvej 10
2800 Lyngby 

5. februar 2018  Pårørende møde.
9. april 2018 Gruppeleder i Kræftens Be-
kæmpelses forskningsafdeling fortæller om 
de nyeste forskningsresultater –  især inden 
for underlivskræft

Kontakt for yderligere information
Helle Noerup: Tlf. 20 32 80 20 eller
 hellenoerup@hotmail.com

RINGSTED
Frivilligcenter Hyldegården 
Hyldegårdsvej 42 
4100 Ringsted

Bente Sørensen vil besøge os til februar, 
og der vil blive afholdt endnu et møde.
Se nærmere i kalenderen på 
www.kiuonline.dk

Kontakt for yderligere information Stella 
Østerhaab Stellaviby@gmail.com eller 
Dorte Blou på 30 11 25 75 / dorte@blou.dk

AALBORG
Kræftrådgivningen i Aalborg 
Steenstrupsvej 1 
9000 Aalborg

8. februar 2018 Maren Moltsen, psykolog 
hos Kræftrådgivningen i Ålborg. 
Emne: angst.
Torsdag 15. marts 2018 – caféaften, 
samvær, samtale og hygge
Onsdag 23. maj 2018 Kirurg Mulle Jensen, 
Aalborg Sygehus
Mandag 10. september 2018 
Sognepræst Preben Kok giver os noget at 
tænke på. Han har nogle anderledes 
vinkler til mange af de tanker/problemer, 
som vi i det daglige tumler med.

Yderligere oplysninger fås hos 
 Helle Noerup: Tlf. 20 32 80 20/
hellenoerup@hotmail.com  
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LIVMODERHALSKRÆFT
Lene Middelhede
Rosenvænget 5A
8722 Hedensted
Tlf. 51 70 87 83
lene.middelhede@gmail.com

Rita Andersen
Julivej 7
6705 Esbjerg Ø
gertpetersenandrup@hotmail.com
Tlf. 75 16 00 66/20 81 38 39

Anette Nybo Holgersen
Ådalsvænget 23
6800 Varde
anette.holgersen@gmail.com
Tlf. 27 39 39 08

Grethe Kirkegaard
Skovmindevej 3
2840 Holte
Tlf. 45 42 43 10 / 60 13 43 10
grethekirkegaard@hotmail.com

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

LIVMODERKRÆFT
Lotte Baun
Bullerupvej 86
5240 Odense NØ

Tlf. 27 25 52 27
baunll@vip.cybercity.dk

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

Anna-Lise Christiansen
Lyngklitten 5, Bønnerupstrand
8585 Glesborg
Tlf. 23420194
lis.chr@nrdn.dk

ÆGGESTOKKRÆFT
Dorte Blou 
Krogholmen 7, 2840 Holte
Tlf. 45 42 15 75 / 30 11 25 75
dorte@blou.dk

Frija Cupas
Kajerød Have 7
3460 Birkerød
Tlf. 29 26 53 73
frija@cupas.dk

Helle Nørup
Kongshvilebakken 7
2800 Kongens Lyngby
hellenoerup@hotmail.com
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Lisbeth Rasmussen
Struervej 101 

7500 Holstebro
Tlf. 60 79 91 89
r_lisb@yahoo.dk

TRAKELEKTOMI OPEREREDE
Stine Bengtsson
Tlf. 51 92 63 48
Trakelektomi@gmail.com

Susan Lindsted Madsen
Solparken 12
3320 Skævinge 
Tlf. 20 43 63 23
susanlindsted@hotmail.com

Martina Madsen Christensen
Slotsgrunden 1d
6430 Nordborg
Tlf. 31 16 37 98
martina.c.siemer@gmail.com

Hysterektomi opererede 
Susanne Blaabjerg
Løgstørgade 35, 4. tv
2100 København Ø
Tlf. 22 79 36 36
susanneblaabjerg@hotmail.com

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

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



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 du som kræftramt får den bedst 
mulige behandling.

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. Det 
kan f.eks. være malekursus, en tur til Skagen samt kursus i blom-
sterbinding.

Medlemmerne har via KIU-legatet mulighed for ophold/kursus 
for kræftpatienter på Løgumkloster Refugium.

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.

Din familie og venner 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. 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: KIU – Patientforeningen Kræft i 
underlivet. Kontakt os på info@kiuonline.dk .

INDMELDELSESFORMULAR

Jeg ønsker at 
indmelde mig i KIU 
– Patientforeningen for 
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 KIU’S ADMINISTRATOR 
Birgit Danielsen
Overgade 34
5000 Odense C. 

De samme indmeldelsesoplysninger kan 
også sendes til info@kiuonline.dk

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

STØ
T

 K
IU

 – PA
T

IE
N

T
FO

R
E

N
IN

G
E

N
 FO

R
 K

R
Æ

F
T

 I U
N

D
E

R
LIV

E
T.


