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Indledning

A

t have patienten i fokus er en af de centrale værdier for Roche. Alligevel
slog vi til med det samme, da vi fik muligheden for at udgive en bog,
hvor pårørende til kvinder med brystkræft og underlivskræft er i centrum. Det
gjorde vi, fordi de pårørende – og i særdeleshed kvindens ægtefælle – indtager
en betydningsfuld position, når det handler om at yde kvinder med en alvorlig
kræftsygdom den nødvendige omsorg og hjælp til at komme igennem deres
sygdomsforløb.
Med denne bog vil Roche gerne gøre mændene: ægtefællerne, brødrene,
fædrene og sønnerne, der står bag de kræftramte kvinder, til omdrejningspunktet. Først og fremmest for mændenes egen skyld. Både ved at læse de
syv beretninger fra pårørende til kvinder med bryst- og underlivskræft og
ved at høre fagfolk fortælle vil de mandlige læsere få inspiration til, hvordan
man(d) håndterer de udfordringer, man står i, når ens ægtefælle får en alvorlig
kræftsygdom. De mandlige pårørende kan læse, hvordan andre mænd tackler
udfordringerne med at støtte den syge ægtefælle og skabe ro og stabilitet på
hjemmefronten. Men de kan også læse, hvordan disse mænd har fundet deres
egne strategier og frirum til at hente den fornødne energi og det fornødne
overskud til at være sig selv i relationen til ægtefællen og sygdomsforløbet.
Bogen er ikke bare for mænd. Vi er overbeviste om, at mange kvinder,
der har eller har haft brystkræft eller underlivskræft, også vil have glæde af
at læse bogen, fordi kvinderne gennem de meget ærlige bidrag fra en række
mandlige pårørende får en unik mulighed for at blive delagtiggjort i, hvad
mændene ”bag” tænker og føler. Bogen vil dermed kunne medvirke til at
skabe en (ny) dialog og forståelse mellem ægtefællerne – og dermed også et
bedre forløb for alle parter.
Sundhedspersonalet må gerne læse med. Sundhedspersonalet ser først
og fremmest patienterne – kvinderne med kræftsygdommen. Det er dem, som
de arbejder for og med. Men personalet møder også mændene bag kvinderne
s
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med kræftsygdommene. Derfor kan det være gavnligt for sundhedspersonalet
at læse forskellige mænds beretninger om, hvordan de har oplevet og håndteret
deres møde med sundhedsvæsenet. Bogen giver derudover sundhedspersonalet
indsigtsfuld viden og erfaring om mænds følelses- og reaktionsmønstre –
formidlet både af mændene selv og af fagfolk.
Det er vort håb, at denne bog også kan være til gavn for patientforeninger,
kræftrådgivninger og organisationer, der tilbyder støtte og omsorg ikke bare
til patienterne men også til deres pårørende. Bogen giver vigtig og nogle gange
overraskende indsigt i, hvad mændene selv siger, ville hjælpe dem både i og
efter sygdomsforløbet.
Til sidst skal vi rette en særlig tak til de syv pårørende, der deler liv,
sygdomsforløb, tanker og følelser med os andre. Fordi de velvilligt og uden
tøven har bidraget med deres oplevelser, erfaringer og refleksioner, når
verdenen pludselig ændres radikalt.
Også en særlig tak til overlæge Anders Bonde Jensen, Århus Sygehus,
overlæge Mansoor Raza Mirza, Rigshospitalet og chefpsykolog Svend Aage
Madsen, Rigshospitalet for deres indsigtsfulde bidrag. Endelig skal der rettes
en særlig tak til journalist Kirsten Holm-Petersen, der fik ideen til denne
bog, og det udækkede behov som den kan udfylde. Gennem sine interviews
med mandlige pårørende og med fagfolk har Kirsten Holm-Petersen fået sat
ord på de tanker, stemninger og følelser, som mange mænd oplever, når en
kræftsygdom rammer deres kone, kæreste, søster, mor eller datter.
Robin Turner
General Manager
Roche a/s
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Forord

V

i mænd skal lokkes på en anden måde – Man skal finde den rigtige vej ind.
Citatet kommer fra Kristian i denne nye bog om at være pårørende
til kvinder med bryst- og underlivskræft. Det særlige ved bogen er, at det
er mændene, der denne gang får ordet. De mænd, der ofte holder sig i
baggrunden i mødet med sundhedssystemet – men som er helt uundværlige
for kræftpatienten.
Kræft rammer ikke kun patienten. Det rammer hele familien. Familien
skal igennem et ofte langvarigt behandlingsforløb og klare en ny og meget
udfordrende hverdag. Udover at ledsage patienten til samtaler og behandling,
er det ofte op til den pårørende at påtage sig ansvaret for at få dagligdagen
til at hænge sammen. Som Jan siger i bogen, er det et regnestykke, der aldrig
går op. Hans kone havde brug for ham 100 pct. - hun fik kun 60 pct., de
sidste 40 pct. gik til børnene og det praktiske som madlavning, rengøring og
indkøb. Der var intet tilbage til ham selv.
Det er gennemgående i fortællingerne, at mændene ikke har overskud til
selv at søge hjælp. Derfor er det en afgørende erfaring, at de sundhedsprofessionelle er opmærksomme på de pårørendes velbefindende og kan fortælle
dem om mulighederne for støtte og aflastning. Der findes i dag en bred vifte
af støttemuligheder, som afhænger af den enkeltes behov og ønsker. Mange
pårørende kan have brug for skræddersyet information, psykologhjælp,
mulighed for at møde ligestillede eller anden hjælp til de praktiske gøremål.
Den praktiserende læge har ofte et kendskab til familien, før den bliver
ramt af kræft, og kan være en vigtig netværksperson for den pårørende.
Samtaler igennem forløbet kan være en forebyggende hjælp, så den pårørende
undgår depression og stress. I bogen efterlyser mændene flere muligheder
for at få del i andre pårørendes erfaringer. I Kræftens Bekæmpelse er det
velkendt, at hjælpen fra andre i samme situation er unik. Det giver noget
ekstra at høre om, hvordan andre tackler rollen som pårørende og får livet
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til at hænge sammen. Det giver inspiration til at finde egne veje. Derfor er
denne bog vigtig. Den giver de mange erfaringer videre til dem, der starter
på bar bund, når deres kære bliver ramt af kræft.
Derudover er det stor styrke ved bogen, at vi får lægernes refleksioner
over, hvordan mænd reagerer og handler som pårørende. Deres erfaringer
viser, at kvinderne i de forskellige samtaler selvfølgelig er i fokus. Mændene er
langt mere tilbageholdende. Et godt billede på dette giver overlægen Anders
Bonde Jensen, der fortæller, at det allerede afspejler sig i den måde, parret
sætter sig under samtalen. I stort set alle situationer er der på forhånd stillet
to stole frem med lidt afstand til lægens bord. Når kvinden sætter sig, rykker
hun stolen helt hen til bordet, så hun får tæt kontakt til lægen. Manden bliver
tilbage.
Bogen illustrerer, hvor vigtigt det er, at manden som pårørende også
bliver tacklet ordentligt og får indsigt i de muligheder, der er for hjælp. Det
er altid det sundhedsfaglige personales ansvar at sikre, at den pårørende ved,
hvor han skal gå hen, hvad enten det drejer sig om kontakt til egen læge eller
til tilbuddene i Kræftens Bekæmpelse.
Men denne bog er et fremragende bidrag til at udbrede erfaringerne fra
dem, der har prøvet at være i situationen. Derfor kan jeg varmt anbefale bogen
til både kræftpatienter og pårørende. Men så sandelig også til de mennesker,
der hver dag professionelt arbejder med kræftpatienterne og deres pårørende.
Frede Olesen
Formand for Kræftens Bekæmpelse
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Kristian Rüsz Kjær
Født i 1974
Pilot i flyvevåbenet
Er gift med
Maria Rüsz Kjær

»Før bed jeg bare
følelserne i mig«

N

år Maria ikke ser det, lægger Kristian stadig CD’erne ned i det rigtige
hylster med tekstsiden vendt lige præcist rigtigt nede i hylstret, så
informationerne ligger hvor de skal, når han åbner CD’erne.
Men ellers er der ikke meget i Kristians indre og ydre liv, der ikke
har været gennem en vridemaskine, siden han i 2005 så småt begyndte at
”date” med Maria. Meget skyldes, at Maria med sin positive udstråling, sin
impulsivitet og sin smittende oprørstrang har rykket voldsomt ved Kristians
måske lidt tilknappede facon. Men meget skyldes også, at Maria, få måneder
efter at de begyndte at kysse hinanden, fik konstateret livmoderhalskræft og
har gennemlevet et svært sygdomsforløb.
Især i starten skulle Kristian kæmpe bravt for at blive lukket ind i rollen
som pårørende. Maria var, siger han, alligevel ikke meget for at skulle ”date”
fra en sygeseng på Rigshospitalet. Men Kristian stod
Set i bakspejlet var en
fast, og i dag – små fem år senere – er parret gift, de
stormende forelskelse nok
er ved at blive godkendt til at adoptere, og de nyder
en banebryder for at bevare
livet, selv om Maria fortsat slås med senkomplikationer
den tæthed også seksuelt,
fra strålebehandlingerne.
som underlivskræft kan
Set i bakspejlet var en stormende forelskelse nok
besværliggøre.
en banebryder for at bevare den tæthed også seksuelt,
som underlivskræft kan besværliggøre. Samtidig kunne den ”nye” Kristian da
godt have tænkt sig undervejs at have talt med et andet par eller nogle andre
mænd, der stod i nogle af de samme udfordringer, som han selv.
At være i nuet
Det hele startede i 2005, hvor piloten Kristian og diætisten Maria efter en
fest på et fitness-center i det indre København så småt begyndte at interessere
sig for hinanden. Kristian boede i Ålborg og arbejdede på Flyvestation
Ålborg, der arbejdsmæssigt var – og fortsat er – hans udgangspunkt for
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transportopgaver over hele kloden. Så de første mange måneder blev det
mest til lange telefonsamtaler og korte stævnemøder.
I begyndelsen af 2006 ændrede det hele sig. Maria fortalte ham, at hun
havde fået at vide, at hun havde livmoderhalskræft. Uden at indvi ham i det,
havde hun først været på Gentofte Amtssygehus og siden på Herlev, hvor
diagnosen blev endelig.
- Jeg husker faktisk ikke rigtigt samtalen. Der er meget af den her
udfordring, vi har haft, som er gledet i baggrunden. Det har for mig drejet sig
om at være i nuet og være parat til næste kamp. Men Maria kan garanteret
huske detaljerne i samtalen, siger Kristian i dag.
Kristian har fra sine forældre arvet to karaktertræk. Fra sin mor en
jordbunden ro og mildhed. Og fra sin far en interesse for regler og manualer.
Begge elementer har han fået rig lejlighed til at udnytte i de år, han og Maria
har haft livmoderhalskræften inde på livet.
- Lige fra den første samtale har jeg vidst, at det var Maria og mig, der
havde kræft, og at jeg ikke ville gå min vej. Også selvom Maria for at beskytte
både sig selv og mig helst ville definere os som ”venner” og ikke involvere mig
for meget. Hun havde netop mistet sin far til spiserørskræft, så hun vidste, at
sådan et sygdomsforløb er stort, siger Kristian.
Et ”helle” fra sygdommen
Kristian vidste før samtalen med Maria intet om underlivskræft. Han kunne
– som han siger – placere det ”sådan geografisk” i en kvinde. Det var
alt. Tilbage i Ålborg begyndte Kristian at google på sygdommen og blive
handlingsorienteret. Hvad siger Kræftens Bekæmpelse? Hvad med stadier?
Og hvilken behandling gives der? Men han havde allerede været længe nok
sammen med Maria til at vide, at alt ikke handler om løsninger. At følelser
er vigtige.
- Da Maria kort tid efter diagnosen kom og fortalte, at lægerne havde
sagt til hende, at hun ikke ville kunne få børn, så lod jeg være med at tænke i
løsningsforslag og spurgte i stedet ”Hvordan har du det med det”? Min hjerne
tænker automatisk i løsninger og handlinger, så jeg skal
Min hjerne tænker automahuske at sige til den, ”prøv nu at være lidt i nuet og giv
tisk i løsninger og handlinger, plads til følelser”, siger Kristian.
så jeg skal huske at sige til
På det her tidspunkt i Marias sygdomsforløb,
den, ”prøv nu at være lidt i
brugte Maria sine venner og familie mindst lige så
nuet og giv plads til følelser”. meget – nok mere – end hun brugte Kristian til at
drøfte sygdommen, valgmuligheder og behandling
og til at være pårørende ved samtaler på hospitalet. Uden at de havde talt om
det, søgte Maria og Kristian mere sammen i et ”helle” fra sygdommen. Når
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Kristian var på besøg fra Ålborg – og da han senere flyttede til København og
startede på officersskolen – stod den på hygge og kæresteri i huset i Hellerup,
der er deres fælles hjem i dag.
- Der blev gået rigtigt meget i biografen og tændt rigtigt meget op i pejsen.
Det føltes naturligt for os begge to at skabe et frirum, hvor vi bare kunne være
tætte, og hvor kræften og lægerne kunne stå udenfor, siger Kristian.
Det hjalp dem, at de begge er positive af natur. Ifølge Kristian har Maria
under hele forløbet været meget afklaret med, at hun ville stå det igennem,
og at hun ville overleve. En tilgang, der matchede Kristians optimistiske
natur – selvfølgelig klarer vi det, har været hans holdning hele vejen.
Mandlige pilotkolleger
En gang imellem ramte alvoren dem dog. For eksempel da Maria efter moden
overvejelse og en ”second opinion” i maj 2006 skulle have en fertilitetsbevarende
operation på Rigshospitalet. Altså en operation, hvor en kirurg ville fjerne
kræften i livmoderhalsen, men bevare Marias evne til efterfølgende at kunne
bære en graviditet og føde. Den dag i maj ringede Kristians mobiltelefon, mens
han sad på en restaurant i Rumænien med to arbejdskolleger.
- Maria græd og var helt fortumlet. Hun var lige vågnet op efter operationen, hvor de i stedet for at fjerne kræftvævet, havde fjernet 12 lymfeknuder, der
var kræft i. De havde ikke kunnet fjerne kræften i livmoderhalsen, genfortæller
Kristian i dag.
For Kristian var det forfærdeligt at være så langt væk. Han var knust på
Marias vegne – og så var der lige de der mandlige pilotkolleger ved bordet
inde i restauranten.
- Jeg var nok væk i en halv time og kom tilbage med røde øjne. De vidste
godt, at jeg var forelsket i en pige i København, og at hun havde noget svært
at slås med. Jeg fortalte dem, hvad der var sket, og der var et par forlegne
øjeblikke. Så spurgte de begge, ”er der noget vi kan gøre”, og ”hvad gør
lægerne så, hvad er næste skridt”. Det var fint, at de ikke lagde op til, at jeg
skulle krænge de følelser ud, jeg heller ikke selv havde styr på, siger Kristian.
Han tilføjer, at det, at de alle var mænd, ikke fornægtede sig. Der gik
ikke mange minutter, før den første joke blev ”cracket”, og der blev grinet
lidt. Senere, tilbage i hotelværelsets ensomhed lå han og stirrede op i loftet.
- Men jeg havde nemt ved at skubbe det fra mig. Der gik nok ikke mere
end en time, så sov jeg. Jeg skulle jo op og flyve næste dag, siger han.
Et åbent sår
Efter at den fertilitetsbevarende operation gik i vasken, skulle Maria have
strålebehandling for at fjerne kræften. Det var her, Kristian begyndte at være
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rigtigt inde i billedet som kæreste og pårørende. Han blev lukket ind i Marias
overvejelser om, hvordan hun fortsat kunne arbejde for at bevare muligheden
for at få børn. Lægerne havde fortalt hende, at der var to muligheder. Enten
at få opereret æggestokken ud (Maria havde fået fjernet én æggestok nogle
år tilbage i forbindelse med en godartet cyste) og frosset ned for at bevare
æggene. Eller at få ”hejst” æggestokken ud af strålefeltet ved en operation.
Maria valgte den sidste udvej.
Maria blev strålebehandlet i sommeren 2006. Fireogtredive gange
udvendig stråling og herefter fire gange indvendig stråling. Strålebehandlingen
brændte alle slimhinder i Marias skede og efterlod den som et åbent sår
og samtidig med risiko for sammenklistring af skedevæggene. Maria fik af
lægerne udleveret en såkaldt ”hegar”, en stav, der kan føres ind i skeden for
at hindre denne sammenvoksning.
Maria fik ikke brug for sin hegar. Som Kristian siger: ”Der trådte
nyforelskelsen i kraft”. Til gengæld var det at have
I det første halve år blødte
samleje en voldsomt grænseoverskridende ting, ikke
Maria, hver gang vi elskede
mindst for Kristian.
Jeg kunne se, at det gjorde
- I det første halve år blødte Maria, hver gang
ondt.
vi elskede. Jeg kunne se, at det gjorde ondt. Når de
første minutters liderlighed havde fået følgeskab af kærligheden, så kom alle
tankerne også. Skal vi blive ved eller lade være? Nogle gange har Maria med
tårer i øjnene sagt, ”bliv ved, jeg vil, at vi skal kunne”, fortæller Kristian.
Strålebehandlingen, blodet, smerterne… Intet ændrede ved Kristians
fascination af Maria. Og selvom det var grænseoverskridende at fortsætte
med at have samlejer, var det samtidig det, der gav parret plads til at være
kærester og føle nærhed.
- Og selvom sårene blev revet op hver gang, og selvom lægerne formentlig
har tænkt, at det så slemt ud, så sagde de, at det var ok, så længe Maria syntes
det, siger Kristian.
Totalt afklaret med stomien
Kemoterapien kom og gik igen uden det store ubehag. Maria havde spurgt
Kristian, om han stadig ville finde hende dejlig, hvis hun tabte alt håret. Svaret
var, at det ikke ville have ændret en tøddel, men Maria tabte ikke så meget som
et hår. Til gengæld var hun meget, meget træt.
Maria begyndte at arbejde igen i efteråret 2006 – på halv tid på grund
af trætheden. Hun skrantede, havde infektioner, og i februar 2007 blev hun
indlagt. Det viste sig at dele af tyktarmen var blevet porøs på grund af strålerne
og lækkede væske ud i maven. En efterfølgende operation efterlod Maria med en
stomi, der godt nok blev dømt midlertidig af lægerne – men som sidder der endnu.
VI SER FREMAD
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-Maria var ked af stomien i starten. Den udfordrede hendes kvindelighed,
syntes hun. Den var der, når vi gik nøgne rundt i huset, og den var der, når
vi havde sex. Jeg var fra starten totalt afklaret med den stomi. Maria er ikke
mindre lækker, fordi hun har den siddende på maven. Men jeg kunne godt
forstå hende, jeg ville også nogen gange have svært ved at føle mig som en
lille tiger, hvis jeg havde sådan en, siger Kristian.
Under hele forløbet bliver Kristian mere og mere pårørende. Er nu
med til alle samtalerne, og det føles rart. ”Hvad med dig, Kristian, har du
nogen spørgsmål”, lyder det fra lægerne, og Kristian har da ofte et praktisk
spørgsmål, eller han minder Maria om noget af det, de har talt om forinden,
de skal huske at få spurgt om.
Sparker til dækkene på Porschen
Kristian har under hele forløbet haft stor glæde af sin ven, Knud. Knud har
en gammel Porsche i en lade, som han går og sætter i stand. Når Kristian
har besøgt Knud, har det fulgt et mønster.
- Først taler vi tre minutter om kræften. Derefter 10 minutter om vores
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piger i al almindelighed. Og derefter står vi og sparker til dækkene på Porschen
i en time, mens vi drikker en øl. Det har været en måde at lette trykket inde
i hjernen, siger Kristian.
Vennen Knud har dækket et behov. Men Kristian er opmærksom på,
at der er noget, han ikke har fået dækket.
- Det kunne have været givtigt at tale med nogle andre mænd, der kender
den her situation. Det ville have været fedt, hvis en af lægerne havde sagt: Jeg
kender et andet patientpar, skulle jeg formidle kontakten? Den person, jeg er
blevet efter at have lært Maria at kende, ville have haft gavn af det. Før bed
jeg bare følelserne i mig, siger Kristian.
Han har ikke selv opsøgt nogen, heller ikke Kræft- Først taler vi tre minutter om
ens Bekæmpelse. Men han har læst pårørendeafsnittene kræften. Derefter 10 minuti bogen ”Underlivskræft”, der er udgivet i samarbejde ter om vores piger i al alminmed KIU – Patientforeningen for kvinder der har eller delighed. Og derefter står vi
og sparker til dækkene på
har haft kræft i underlivet. Og det har været rart.
- Det er fantastisk, at der er nogen, der har turdet Porschen i en time, mens vi
sige, at nu skal det hele ikke dreje sig om sygdom. Så drikker en øl.
føler man sig ikke selv som en skidt person, når den tanke strejfer én, siger han.
Mænd skal lokkes til at tale
Kristian ved præcist, hvad en ”mandesnak” med ligestillede ville have hjulpet
ham til og også, hvad den ikke skulle bruges til. Det sidste først:
- Jeg har ikke lyst til at sidde og besvare spørgsmål a la ”Hvordan har du
det med sygdommen?” For hvor skulle jeg vide det fra? spørger han retorisk.
Til gengæld ville en snak med andre mænd kunne hjælpe ham til ikke
at pakke budskaberne så meget ind.
- Man kan godt blive lidt berøringsangst, fordi det er en sårbar situation.
Det er egentlig mig selv, ikke Maria, der sætter grænser for, hvad der er rigtigt,
og hvad der er forkert at sige. Sammen med andre mænd kunne jeg lære at
blive mere bramfri, siger Kristian.
Og han føler sig ret overbevist om, at hvis han havde fået tilbud om
en gruppe eller mulighed for at tale med andre i samme situation, så havde
han sagt ja tak. Men han er også klar på, at hvis nogen havde spurgt ham,
om han havde brug for at tale med en psykolog, så ville han have sagt nej.
- Vi mænd skal lokkes på en anden måde. Man skal finde den rigtige
vej ind, siger han.
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Jens Frederiksen
Født i 1958
Arkitekt
Er gift med
Lisbeth Ermegaard
En datter,
En datter,
20 år
20 år
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»Vi indgik en pagt«

F

or godt fem år siden stod Jens midt i en samtale med en malermester ude
hos en kunde, da hans telefon ringede. Det var hans kone, Lisbeth. ”Det
er brystkræft”, lød det i røret.
- En helt forfærdelig oplevelse. Ingen af os havde et øjeblik troet, at
Lisbeth ville få besked samme dag, som hun var til mammografi, scanning
og biopsi. Men det gjorde hun – så hun havde siddet alene hos lægen og
modtaget beskeden. Det var fatalt, siger Jens i dag.
Til gengæld indgik parret samme aften hjemme i huset i Risskov en pagt,
som de har haft inden i sig i alle faser lige siden. At de ville være sammen om
alt i forløbet fra da af. At den opgave, der lå foran dem, den var de to om at
løse. Og at Lisbeth ville blive rask.
- Og så fulgtes vi ad næste dag til en samtale, der var en tro kopi af den
første. For det havde lægen lovet Lisbeth, da han kunne se, hvor skidt hun
havde det med at sidde helt alene med alle informationerne. Det var så flot
af lægen, siger Jens.
Arbejdsdeling omkring sygdommen
Jens og Lisbeth har kendt hinanden, siden de startede på Arkitektskolen i
1977. De blev kærester i 1980 og fik deres datter i 1990. De bor i et rækkehus i
Risskov i udkanten af Århus. Begge ægtefæller arbejder
Fra starten udviklede Jens
som arkitekter, Jens som partner i et arkitektfirma i
og Lisbeth en arbejdsdeling
Risskov. Lisbeth havde brystkræft i 2005 i det højre
omkring Lisbeths sygdom,
bryst og igen i 2008 i det venstre. Hun har fået fjernet
der passede deres temperabegge bryster og går fortsat til kontrol.
menter og sind fint.
Den knude, lægerne havde fundet tilbage i 2005,
var lille, og den havde ikke spredt sig til lymfekirtlerne. Til gengæld var den
aggressiv, og Lisbeth kom gennem et forløb med både kemoterapi og stråler.
Fra starten udviklede Jens og Lisbeth en arbejdsdeling omkring Lisbeths
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sygdom, der passede deres temperamenter og sind fint.
- Lisbeth gik hjem den første dag efter samtalen hos lægen og loggede
sig på computeren. Og der blev hun faktisk siddende i fem år. Hun støvede
ALT op, kategoriserede informationer, lavede ringbind og systematiserede sin
viden om sygdommen. Det var fantastisk. Samtidig tænkte jeg nogle gange på,
om det blev for meget, om det nu var klogt at sætte sig så dybt ind i tingene.
Men jeg kunne se, at det gav Lisbeth en ro og en styrke at vide så meget. Så
jeg lod være med at omtale min bekymring, siger Jens.
Jens på sin side ”lagde ryg til”. Var der, når Lisbeth lige skulle læse
op eller dele sin nyerhvervede viden. Stod der, når Lisbeth lige skulle vise
ham en side på internettet. Han var ikke en eneste gang selv inde på nogen
hjemmeside om brystkræft. Men han opdagede, at den ro, som Lisbeth fik
gennem sin viden, den forplantede sig til ham selv. Og
Vi kaldte hende ”overlægen” første gang en læge til en samtale – hvor Lisbeth kom
derhjemme, det gør vi faktisk med sit ringbind under armen – sådan lidt for sjov
stadigvæk.
sagde, at ”nu kommer sådan en velforberedt patient,
som alle læger frygter”, så mærkede han for alvor, hvor grundigt forberedt
Lisbeth egentlig var.
- Vi kaldte hende ”overlægen” derhjemme, det gør vi faktisk stadigvæk,
siger Jens.
Ikke nysgerrig
Jens har aldrig følt den der nysgerrighed i forhold til at læse om sygdommen.
Aldrig haft lyst til at sætte sig voldsomt ind i alt det lægelige. Den eneste bog,
han husker, at han har læst, er ”Sara Bro’s dagbog”, der er en dokumentaristisk
beretning om den da 27-årige radiovært Sara Bros brystkræftforløb. Han husker
den som mere ”populistisk” og mere tilgængelig for ham end faglitteraturen.
Arbejdsdelingen mellem ægtefællerne omfattede også alle lægebesøg
undervejs i forløbet. Lisbeth lavede lister med spørgsmål – fuldstændigt
som hun altid har været den, der lavede – og laver – indkøbslister, lister ved
bankbesøg og ferielister. På møderne gennemgik Lisbeth fuldstændigt målrettet
sine spørgsmål, og Jens var mest med som det ekstra par øjne og ører.
- Min rolle kom, når vi kom hjem. Når informationerne skulle fordøjes.
Når Lisbeth skulle høre, hvordan jeg havde opfattet den eller den information. Eller når forskellige valgmuligheder var blevet præsenteret under
konsultationerne. Så drøftede vi det hele igennem. Vi deles jo om alle den
slags ting, sådan er vores liv, siger Jens.
Ikke at de deltes – og deles – om alt! Cykelsport, for eksempel, er Jens’
hobby. Og ikke en eneste gang har Jens meldt afbud til en cykeltur, heller
ikke i starten af Lisbeths sygdom – det har ikke været på tale, hverken fra
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Jens’ eller Lisbeths side. Der har ikke været kørt hverken mere eller mindre
cykelløb, efter at Lisbeth fik brystkræft i 2005. Og Jens husker ikke en eneste
gang, hvor han har overvejet – eller Lisbeth har antydet – at han skulle blive
hjemme.
- Jeg har i hele mit voksenliv gjort det, jeg havde lyst til. Måske er det,
fordi jeg også som barn fik lov til at gå mine egne veje, jeg ved det ikke. Men
jeg har altid fået plads. Nogle gange tænker jeg, at jeg har en tendens til at
være lidt egoistisk. Men det er et ord, jeg selv hæfter på mig, det har andre
aldrig gjort, siger Jens.
Nogle læger så mig slet ikke
Tilbage i 2005 fik Lisbeth først en brystbevarende operation. Derefter fulgte
en samtale hos lægen om, at hun både skulle have kemoterapi og stråler. Det
med kemoterapien var nok det værste slag både for Lisbeth og Jens.
- Lige dér ved den samtale om kemo gik Lisbeths sygdom fra at være
en knude, der skulle fjernes og så var væk, til at være noget rigtigt kedeligt
stads. Det var ikke rart, siger Jens.
Hele 2005 gik med operation, kemoterapi og stråler. Jens var med til
det hele, og han var tryg ved hospitalsvæsenets måde at håndtere Lisbeth på.
VI SER FREMAD
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- Jeg har nok en grundlæggende tillid til, at andre er eksperter på deres
områder. Sådan håndterer jeg også vores kunder her i firmaet, de er kommet
til os, fordi de ved, at vi er eksperter i at bygge huse. Når jeg sender min bil
på værksted, sidder jeg jo heller ikke og læser manualer. Sådan har jeg det
også med læger og sygeplejersker, og det har virket so far, siger Jens.
For Jens var lægernes ekspertise, når det gælder at håndtere medfølgende
ægtefæller, ikke helt så entydigt i top. Nogle læger gjorde meget for, at ægtefællen
skulle føle sig inkluderet. Men det var langt fra alle.
- Nogle læger så overhovedet ikke på én, ja de gav ikke engang manden
hånden. De så lige igennem én, og det var enormt ubehageligt. Så følte man
sig virkelig ikke særligt betydningsfuld. Men når lægen var imødekommende,
så kunne jeg også godt finde på at stille nogle spørgsmål, siger Jens.
Autopilot
Ved udgangen af 2005 var Lisbeth færdig med strålebehandlingen, og nu
fulgte to år, hvor livet vendte tilbage til normalen. Men i 2008 mærkede
Lisbeth en knude i det andet bryst, og også denne gang var det brystkræft.
- Denne gang slog vi nærmest over på automatpilot. Vi vidste fra starten,
at knuden var stor, og at brystet skulle fjernes. Alt researchen var slet ikke i
spil, det her skulle overstås, siger Jens.
De få gange, hvor humøret stod lavt i den periode, kom pagten fra første
forløb Jens til gode. Når han i få glimt tænkte på, hvad der ville ske, hvis
Lisbeth ikke kom igennem sygdommen, og at han ikke skulle dele resten af
livet med sin kone, var tanken så umulig, at den ikke fik lov at sætte sig fast.
Lisbeth fik fjernet brystet, fik kemo og stråling. Herefter fulgte rekonstruktion af det fjernede bryst – og senere besluttede Lisbeth også at få fjernet
det først opererede bryst, så hun slap af med tankerne om tilbagefald. Også
her fulgte en rekonstruktion, så hele forløbet var først endelig slut i vinteren
2009/2010. En periode, hvor Jens var med, når der var brug for det, men hvor
der også begyndte at komme konsultationer, hvor Lisbeth sagde, at ”denne
gang behøver du ikke tage med”.
En ny hobby
Det var samtidig en periode, hvor der stort set aldrig var tvivl om, hvilken
plads sygdommen og dens følgevirkninger skulle have i familiens liv.
- Jeg husker én gang, en eneste gang, hvor jeg kunne mærke, at nu fik
sygdommen lige overtaget. Det var en dag, hvor Lisbeth skulle have besøg af
nogle brystkræftramte veninder. Lisbeth mente, at jeg godt lige kunne støvsuge
hele huset, inden de kom. Det gad jeg sgu ikke lige, så jeg sagde til hende, at
hun skulle læne sig tilbage og nyde venindernes besøg. Lige dér syntes jeg, at
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det drejede sig lidt for meget om sygdommen. Jeg kan faktisk ikke komme i
tanke om flere af den slags episoder. Lisbeth er fantastisk rummelig, og hun
giver mig meget plads, siger Jens.
Jens har aldrig haft behov for at ”læsse af”, som han kalder det, altså
bruge sin familie eller sine venner og omgangskreds til at få vendt Lisbeths
sygdomsforløb. Til gengæld har han hele vejen igennem godt kunnet lide,
når nogen af sig selv har spurgt, og så har han beredvilligt fortalt og forklaret
– hvilket har været rart.
Lisbeth har hele vejen igennem været og er fortsat den dag i dag meget
aktiv i forskellige netværk for brystkræftramte, hun bruger en del tid på
chatforums, og hun kan bruge rigtigt mange timer på at tale med andre
brystkræftopererede. Jens sammenligner det lidt med den måde, mange
kvinder elsker at tale om deres fødsler på.
- Jeg opfatter det, som om Lisbeth har fået en ny hobby. Det er gået
fra at være et behov hos Lisbeth for at researche til brug for hendes eget
sygdomsforløb til at være noget socialt. Det er helt fint for mig, men det er
slet, slet ikke mig. Det er en hobby, som Lisbeth ikke
Jeg har fået nok. Jeg må
deler med mig, siger han.
indrømme, at jeg ikke aner,
Til forskel fra Lisbeths øvrige hobbies – der
hvad hun snakker med de
inkluderer korsang – og Jens’ cykelløb, hvor de begge
der kvinder om. Jeg ved
godt kan indvie hinanden i fede øjeblikke, en ekstra
bare, at jeg er færdig med
mudret sti eller en fantastisk sangoplevelse, så er det
brystkræft.
over årene blevet sådan, at lige præcist Lisbeths liv
med andre brystkræftramte, det holder hun Jens uden for.
- Jeg har fået nok. Jeg må indrømme, at jeg ikke aner, hvad hun snakker
med de der kvinder om. Jeg ved bare, at jeg er færdig med brystkræft, siger Jens.
Interesserer mig ikke længere
Ikke at han ikke ville stille op, hvis Lisbeth gav udtryk for, at hun var
bekymret eller bange. Som han siger, så har han ikke tal på, hvor mange
modermærker han har studeret på Lisbeths krop. Selv er han ikke bange for, at
Lisbeth skal få et tilbagefald. Det vil han, siger han, ikke bruge sin tid på. Og
faktisk ved han ikke, om Lisbeth selv tænker på eller er bange for, om kræften
skal komme tilbage. Tanken om at spørge hende om det, strejfer ham ikke.
For et stykke tid siden oplevede han så det, han kalder et slags punktum
for hele brystkræftforløbet – i hvert fald for hans vedkommende.
Lisbeth og han sidder en lørdag formiddag og læser avis, hver med
deres sektion af den lokale stiftstidende. Jens opdager en to-spaltet annonce
for et foredrag i Århus med en kvinde, som han ved, at Lisbeth fagligt sætter
meget højt. Foredraget handler om livet efter en brystkræftoperation, om
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rekonstruktion, efterbehandling og levevis. Han spørger Lisbeth, om hun
har set omtalen af foredraget – Lisbeth har nemlig haft den sektion af avisen
først. Lisbeth mumler et ”jah” men tilføjer, at hun ikke synes, det lyder så
interessant.
- Da er det lige som om, det falder på plads inde i mig. Hvis ikke foredraget
af en af Lisbeths guruer kan få hende op ad stolen mere, så kan jeg også godt
tillade mig at sige højt, at det ikke interesserer mig, siger Jens.
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Lars Campradt Rasmussen
Født i 1958
Leder af energitjeneste
Var gift med
Bitten Dal Spallou
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»Nogle gange fik jeg
mundkurv på«

L

ars Campradt Rasmussen er en mand med mange jern i ilden og en god
portion nysgerrighed over for livets mange store spørgsmål. Det nedlagte
møllerhus udenfor Rødding bugner af reoler, og der ligger bøger fremme om
Gaiateorien, om kost og blodtyper og om, hvordan forskellige mennesker
reagerer på store og små forandringer i deres tilværelse.
Lars’ nysgerrighed og optimisme er koblet med kampgejst og mangel
på autoritetstro. Og han brugte det hele i rigelige mængder fra det tidspunkt,
hans kone Bitten i efteråret 2003 fik konstateret æggestokkræft, til hun døde i
januar 2008. Nogle gange så meget, at Bitten på vej hjem fra en lægesamtale
godt kunne skælde ud på ham.
- Jeg fik at vide, at næste gang så fik jeg mundkurv på. Men jeg kunne
ikke holde min kæft. Og alle de gange, hvor der virkelig
Men jeg kunne ikke holde
var store beslutninger på bordet, var Bitten da stolt
min kæft. Og alle de gange,
over, hvor meget jeg vidste, siger Lars.
hvor der virkelig var store
Lars og Bitten mødte hinanden over nettet. Der
beslutninger på bordet, var
gik ikke lang tid, før de flyttede sammen i Rødding, og
Bitten da stolt over, hvor
mindre end to år, før røntgenbilleder i forbindelse med
meget jeg vidste.
en fertilitetsbehandling gav anledning til bekymrede
miner hos lægerne. Lars husker samtalen hos lægen, og han husker også, at
han uden at fortælle det til Bitten gik direkte hjem på nettet og fandt nogle
billeder, der mistænkeligt lignede dem, han lige havde set af Bittens underliv.
Livrem og seler
Lægerne bekræftede hurtigt det, som både Bitten og Lars frygtede, nemlig at
Bitten havde æggestokkræft. Næsten lige så hurtigt fik Bitten tid til en operation,
som hun til det sidste håbede ville skåne den ene æggestok. Operationen
tog det meste af en dag, hvor Lars vandrede rundt på hospitalets gange. Da
operationen var slut, viste det sig, at kirurgen havde været nødt til at fjerne
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hele underlivet, så Bitten vågnede op til både et meget langt, smertende
operationssår og oplysninger om, at begge æggestokke – og dermed håbet
om at blive gravid – var væk.
- Hun blev meget ked af det og havde samtidig meget ondt. Jeg prøvede
at trøste hende, men det var jeg vist ikke så god til. Jeg er mere praktiker, så
jeg har vel gjort det, jeg helst selv ville have, at andre gjorde for mig. Jeg har
nok sagt noget i retning af, at ”vi er måske også ved at være for gamle til at
få børn”. Og jeg har sikkert sagt, at ”det vigtigste er, at det er overstået og
at du har overlevet”.
Lars selv havde mange år forinden tænkt, at han nok ikke skulle have børn.
Alligevel ramte det også ham dybt, at han og Bitten alligevel ikke skulle have
sådan en ”minifætter”, som Bitten havde fået ham overbevist om, at de skulle have.
Inden Bitten blev udskrevet fra hospitalet, var hun og Lars til en samtale
hos lægen. Lægen sagde, at de for at gå ”med livrem og
Jeg har nok sagt noget i
seler” ville give Bitten fire kemobehandlinger. Allerede
retning af, at ”vi er måske
under denne samtale spurgte Lars lige så meget som
også ved at være for gamle
Bitten, og da de kom hjem, drøftede de fordele og ulemper
til at få børn”.
ved kemobehandlinger. Lars var ligesom Bitten kritisk
overfor kemoterapi, men han støttede hende hele vejen i hendes beslutning, da
hun sagde ja tak til behandlingerne. For en sikkerheds skyld.
Op og ned
Og så begyndte nogle år med bølgegang op og ned. Aldrig tristhed, siger
Lars, for sådan var de ikke indrettet. Lykke ved at være til, latter, glæde
ved små og store oplevelser, en der-er-mere-mellem-himmel-og-jordfornemmelse og kærlige venner, familie og kolleger. Sådan var deres liv
sammen.
Den første tid efter operationen i efteråret 2003 red parret opad mod
det, de selv troede, var en bølgetop. Bitten fik sine kemobehandlinger, og det
skulle så være dét. Efter de fire gange kemobehandling begyndte Bitten at
arbejde igen. Men i sommeren 2004 fik hun det hurtigt meget, meget dårligt.
Billederne viste, at kræften havde spredt sig som trevler ud over alle tarmene,
så Bitten valgte igen at gå i kemobehandling – ni gange i alt.
Igen håbede både Bitten og Lars. Men i foråret 2005 – ikke mere end
tre måneder efter de ni behandlinger – viste det sig, at det ikke havde været
nok. Der var tilbagefald igen. Seks kemobehandlinger til fik Bitten, inden
hun besluttede sig til at sige nej tak til flere behandlinger. På det tidspunkt
i det sene efterår 2005 var hun afkræftet, havde tabt sig voldsomt og var
træt, træt, træt – samtidig med, at billederne viste, at kræftknuderne ikke
var skrumpet væsentligt.
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Frem til Bittens beslutning om at stoppe kemobehandlingerne var
der nærmest kun tre ting i Lars’ liv. Han gik på arbejde, han var med på
sygehuset, og han sad på nettet og søgte informationer om æggestokkræft,
behandlinger, internationale forskningsresultater og undersøgelser. Sov
gjorde han meget lidt.
- Jeg tror, jeg i den periode så det som min vigtigste opgave at søge
oplysninger, siger han i dag.
Ingen lyttede
Samtidig med, at Lars så Bitten blive mere og mere afkræftet, voksede hans
frustrationer over, at han ikke syntes, nogen i hospitalsverdenen lyttede til
ham og den nye viden, han fandt.
- Når vi var til samtale, kom jeg med noget, jeg havde fundet på nettet,
som var videnskabeligt bevist et andet sted i verden. Men jeg syntes, de
ignorerede mig. De gad ikke engang kigge på det, siger Lars.
Lige så meget Bitten kunne rase i bilen på vej hjem fra en samtale, hvor
hun syntes, Lars havde brokket sig lidt rigeligt eller været lidt for insisterende,
lige så taknemmelig var hun, når Lars havde fundet noget, han syntes gav håb.
Lars er vant til at kæmpe. Han kæmpede for sin far, da denne havde
prostatakræft. Han kæmpede, da taget på hans hus blev revet bort under
orkanen i 1999. Og han kæmpede for Bitten på sin måde, da hun først håbede
og derefter måtte indse, at kemobehandlingerne ikke stoppede kræftens
fremmarch og til sidst sagde fra overfor flere behandlinger.
For ham var – og er – alternative metoder og den holistiske tanke,
altså en helhedsorienteret behandling naturlige veje at afsøge. Men også ny
viden og eksperimentel behandling indgik i den intense jagt på noget, der
kunne hjælpe Bitten.
Uforstående
Så da Bitten havde afskrevet kemoterapien og var begyndt på vitaminkure
og mistelten-/vitaminindsprøjtninger, begyndte Lars’ brevveksling med
myndighederne. I sin jagt på ny behandling var han stødt på flere lægemidler,
som han – og Bitten – mente, hun skulle have lov til at prøve. Hospitalsvæsenet,
second-opinion-udvalget, Folketingets sundhedsordførere, Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen med flere – alle har de fået kopier af mange af de
breve, Lars og Bitten skrev for at anmode om, at Bitten kunne få lov til at
modtage eksperimentel behandling.
I dag sidder Lars – år efter Bittens død – fortsat med mapperne med de
mange breve til ”systemet”. Han er stadig undrende og uforstående over det,
han oplevede og oplever som et system, der ikke sætter patienterne – mange
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af dem uhelbredeligt syge – i fokus. For Bitten fik ikke lov til at modtage
eksperimentel behandling før efter en lang og sej kamp, selvom det ifølge
Lars ville have betydet uendeligt meget for hende og også for ham som
pårørende – ikke mindst psykisk – at få den mulighed meget før.
Fast læge
I slutningen af 2006 fik Bitten stærke smerter. Kræftknuderne var vokset, og
hun tog imod både strålebehandlinger og kemoterapi. For Lars blev det igen
ind og ud af sygehuset, også da Bitten på et tidspunkt fik en hjerneblødning
og måtte hasteindlægges. Igen måtte Lars kæmpe. I første omgang fordi
ambulancen ikke uden meget store ord ville køre dem til det store sygehus,
hvor Bitten blev behandlet gennem årene, men til det mindre, lokale sygehus.
Og i næste omgang da de sammen blev indlagt, og han selv skridt for skridt
genoptrænede Bittens evne til at tale og synge.
Lars husker ikke nøjagtigt, hvornår i forløbet Bitten blev erklæret
”terminal”. Den slags ubehageligheder har han det med at glemme. Men
han husker den ”fantastiske” sætning, en læge kom med ved den lejlighed: At
det da åbnede nogle nye muligheder! For eksempel at Bitten – og han – nu
endelig fik tildelt en såkaldt stamafdeling og en fast læge på sygehuset. Noget,
Lars i dag siger, burde være en rettighed for alle alvorligt syge patienter, ikke
bare de uhelbredeligt syge.
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Ku’ ikke passe
Hele 2007 var Bitten hjemme i huset i Rødding, når hun ikke var indlagt.
Med et stærk netværk bestående af Lars, den tætteste veninde, Hanne, og
familie, venner, naboer og kolleger. Der blev ifølge Lars grinet mere, end der
blev grædt, Bitten trumfede to katte igennem til fælles glæde, og Lars fortsatte
med at sidde på nettet og søge og skrive breve på Bittens vegne. - Det ku’ jo
ikke passe, for fanden, at der ikke var noget at gøre’, som han siger.
Ind imellem var de kede af det, og de fik talt om mange ting i den periode.
Men ubevist var der en arbejdsdeling. Bitten og veninden Hanne tog sig
mest af det følelsesmæssige, mens Lars var den praktiske, organisatoriske og
informationssøgende i trekløveret. Lars talte i den periode ikke meget med
sine egne venner.
- Hvad skulle vennerne bidrage med andet end jammer. Det kan man
finde alle steder. Jeg er ikke skabt til en klynkeklub, siger han.
I de sidste måneder lå Bitten i spisestuen i møllerhuset i Rødding. Lars
og Hanne havde i starten en delt plejeorlov, men i den sidste, korte periode
var Lars alene om orloven. Han klyngede sig til alt. Når der i december kom
et brev fra sygehuset om et møde den 23. januar – så gav det nyt håb. Og
der var også plads til et lille grin over, at Bitten til det
Hvad skulle vennerne
sidste havde kræfter til at instruere en veninde om,
bidrage med andet end
hvordan julepynten skulle pakkes ned. Men den 8.
jammer. Det kan man finde
januar 2008 lidt over middag var det slut.
alle steder. Jeg er ikke
Lars stod efterfølgende for begravelsen med god
skabt til en klynkeklub.
hjælp fra Bittens venner og familie, som pyntede op
i kirken. Lars havde brændt CD’er til alle gæsterne med billeder fra Bittens
liv, og han kunne mærke indvendigt, at Bittens død ikke havde efterladt ham
helt tom.
- Jeg havde en følelse af, at jeg havde gjort det helt rigtige, siger han.
Slå al strømmen fra
Men træt – det var han. Og når han selv skal forklare det, så gik de næste
måneder med at slippe af med den latente stress, han havde befundet sig i de
forrige mange år. Samtidig bemærkede han, at han – når nogen talte sygdom
– kunne opleve voldsomme svimmelhedsanfald og opkastningsfornemmelser.
Han kunne simpelthen ikke være i nærheden af den snak om sygdom, og det
påvirker ham stadig ind imellem.
Da der var gået nogle måneder, og stressen var ved at være væk, røg han
ned i et hul. ’Ned på brædtet’, kalder han det. Tilstanden varede et par uger,
hvor spørgsmålene om meningen med livet og fremtiden pressede sig på. I
dag mener han, at han havde en let depression. Det var i samme periode, at
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han eksperimenterede med at kopiere en teknik, han som energisagkyndig
havde lagt mærke til på store kraftværker. Det der enorme håndtag, der sidder
på væggen i kontrolrummet, hvor man med en enkelt – kraftfuld – bevægelse
kan slå al strømmen fra. Samme teknik kunne Lars bruge, når han skulle
sove. Og det virkede.
Efter den tid gik det fremad. Det er tre år siden, at Bitten døde. Hun er
fortsat til stede i huset, mener Lars. Han taler til hende, ligesom hun nogen
gange griner af ham – som når han glemmer sin tegnebog og må køre til byen
to gange. Eller lige spørger om, hvor dette eller hint nu ligger. De to katte er
blevet til tre, og ind imellem dukker der stadig et brev eller et kursusprogram
op til Bitten, ”som hun må læse, når hun får tid”.
Forsøger at leve i nuet
Fortryder han noget, han gjorde undervejs i forløbet? Har han gode råd til
andre i samme situation?
- Måske skulle jeg have taget fri fra arbejde, så vi kunne have været mere
sammen. Hmmm. Men gad vide, om det overhovedet havde været godt for
nogen. Det var jo også godt for Bitten, at jeg kunne komme hjem og fortælle
om noget andet, som hun så kunne kommentere på. Samtidig gav arbejdet
mig overskud til Bitten og til at søge på nettet. Husk, at det også er opslidende
at være pårørende og gå i sygdom hele tiden, siger han.
Det med rådene er han ikke meget for.
- Vi bliver nødt til at være de personer, vi er. Jeg forsøger selv at leve i
nuet, men det er fandme svært, siger han.
Til gengæld er han meget klar på, hvorfor han sagde ja til at medvirke
i denne bog, selvom det formentlig vil vække en masse gamle følelser i ham.
Det gør han for at råbe systemet op. For det første ønsker han, at alvorligt syge
skal have en stamafdeling og en fast læge på det sygehus, hvor de modtager
behandling. Og for det andet, at de skal have ret til at deltage i eksperimentel
behandling, når de ønsker det, også tidligt i deres forløb – det er ikke noget,
de skal kæmpe sig til.
- Nu må jeg se. Måske får jeg det skidt i morgen over igen at have fået
det hele så tæt på. Det kan jeg leve med, bare denne bog bliver til gavn for
kommende patienter, siger han.
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Jan Ejby Larsen
Født i 1962
Førtidspensioneret
slagteriarbejder
Gift med
Bethina Larsen
Fire børn,
7, 13, 16 og 20 år.
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»Det skal
kraftstejleme gå«

D

a Jan Ejby Larsens mor i februar 1991 døde af brystkræft, brød han
sammen. Vel den eneste gang, han rigtigt har gjort det. Han græd, råbte
og mærkede for alvor, at nu var hans mor ikke i livet mere. At selvom han var
30 år, så var det alt for tidligt at miste hende. Men sorgen, vreden og følelsen
af tab over morens død blev hurtigt pakket væk. Hans kone, Bethina, havde
en måned forinden selv fået konstateret brystkræft, og en uge inden morens
død fødte Bethina deres første datter ved kejsersnit.
Meget af tiden har min eneste
Så der var meget presserende udfordringer i Jans
strategi været at sætte den ene
liv, der krævede ham 100 procent. Og sådan set har
fod foran den anden. Der er jo
gjort det lige siden.
kun en vej, og det er fremad.
- Hvad enten det er mor og søn eller kone og
mand, så har jeg på min egen krop mærket, at det ikke kan nytte, at begge
parter knækker sammen. Det kan ikke hjælpe noget, at begge to mister
kontrollen. Den ene må stå med ret ryg, og det har så været mig. Så må man
tage tid til sig selv, når den tid kommer, siger Jan.
Jan Ejby Larsen bor sammen med sin kone, Bethina, og tre børn på 7, 13
og 16 år i et lille lejet rækkehus i Høng. Datteren på 20 år er flyttet hjemmefra
– rundt om hjørnet – og går på HF. Jan er forhenværende slagteriarbejder. I
2005 sagde ryggen stop, og han er nu førtidspensioneret. Bethina er social- og
sundhedsassistent. Hun har haft brystkræft to gange. Første gang i 1991, hvor
hun fik fjernet det venstre bryst, og sidste gang i 2007, hvor hun fik fjernet
det højre. Bethina går til kontrol, men der er ingen spor af kræften tilbage.
- Det hele har ind imellem været så hårdt, at det er svært at tale om.
Angsten for at miste Bethina. Vores fire børn, der har haft store problemer,
fordi Bethinas sygdom har taget hårdt på dem. Vores familie har været ved
at splintres til atomer ind imellem. Meget af tiden har min eneste strategi
været at sætte den ene fod foran den anden. Der er jo kun en vej, og det er
fremad, siger Jan.
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Man finder jo nogle kræfter
Tilbage til 1989, to år før Jans mor døde. Jans mor havde gået så lang tid med
en ubehandlet brystkræft, at da diagnosen blev stillet, var der intet at gøre.
Men der gik to år, hvor Jans mor var tilknyttet Rigshospitalet i København og
”røg frem og tilbage”, ofte med Jan ved rattet. Jan var den af de fem søskende,
der altid stillede op. Han passede sit arbejde på slagteriet, men resten af tiden
gik med at støtte moren. Han har altid været ”mors dreng”.
I januar 1991 – en måned før Jans mors død og da Bethina var i 7.
måned med parrets første barn – fandt Bethina en knude i det venstre bryst.
Det var en aggressiv brystkræft, der havde spredt sig til lymfekirtlerne i begge
armhuler. Datteren blev født ved kejsersnit, kun få dage før Jans mor lukkede
øjnene. Hurtigt derefter blev Bethina opereret og fik fjernet det venstre bryst.
Senere fulgte kemoterapi på Rigshospitalet.
- Jeg kan huske, at min mor sagde til mig, kort før hun døde, at hun
håbede, at jeg ville komme igennem det, jeg skulle igennem. Hun nåede at få
at vide, at Bethina var syg. Og på en eller anden måde finder man jo nogle
kræfter, selvom jeg var helt tom indvendig og hverken kunne få samling på
det ene eller det andet. Jeg sagde til mig selv: Du har kone og barn. Og der
er jo en ansvarlighed, siger Jan.
Han var klar over, at han traf et valg – at koncentrere sig om Bethina
og barnet – og at han aldrig fik sørget over tabet af sin mor. Men dagene,
ugerne og årene gik, og det der fyldte i hjemmet udover de daglige gøremål
i en større og større familie, var Bethinas kontrolbesøg og den angst, der lå
og lurede, men som ikke blev berørt med ord.
Hvorfor lige os?
Både Jan og Bethina var i årene efter 1991 nervøse for tilbagefald, men Jan
ville ikke tale om det.
- Jeg er en person, der tænker meget over tingene. Det har jeg altid været.
Men jeg holder mine følelser for mig selv. Det er et stort problem både for mig
selv og for min kone. Bethina ville meget gerne tale
Jeg sagde direkte, at jeg ikke
om sygdommen i de år, det kunne jeg både mærke og
havde lyst til at sidde og
se. Der har jeg ikke været en støtte, for jeg ville ikke.
”pladre” om sygdom, når nu
Det resulterede i mange skænderier, husker Jan.
Bethina var erklæret rask. I
Som også husker de mange spekulationer. Det
dag kan jeg godt se, at det ikke store ”Hvorfor lige os”, der kom til ham hele tiden og
var rigtigt.
som gjorde, at han ofte bare stod og stirrede tomt ud
af vinduet. Eller de evindelige og ganske nyttesløse tanker om, hvad han dog
kunne tilbyde skæbnen i byttehandel, så Bethina kunne blive fri for sin sygdom.
Det var også i de år, at Jan forsøgte at tvinge de dystre tanker væk.
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Om ikke andet så bare i ti minutter. Gå en tur med hundene. Tænke på, at nu
skulle han ud og spille fodbold snart. Kæle med katten. Finde noget positivt
frem, selv om det kunne være svært. Fokusere på børnene.
Efter 10 år med kontrolbesøg blev Bethina erklæret rask.
- Især da vi fik dét at vide, havde jeg den holdning, at hvorfor skulle vi
blive ved med at tale om det. Jeg sagde direkte, at jeg ikke havde lyst til at
sidde og ”pladre” om sygdom, når nu Bethina var erklæret rask. I dag kan
jeg godt se, at det ikke var rigtigt, siger Jan.
Var ved at give op.
I 1994 havde Bethina og Jan fået en datter. I 1997 kom sønnen, og i 2003
kom den sidste datter. Bethinas arme var skrøbelige, fordi der var fjernet så
mange lymfeknuder – men det var år, hvor der blev knoklet igennem.
I 2003, da den yngste datter blev født, kunne Jan godt mærke, at ryggen
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var ved at ”stå af”, men han tog ikke signalerne alvorligt. I 2005 måtte han
stoppe med at arbejde på slagteriet, da ryggen ikke kunne mere. Efter lægernes
udsagn lignede den en ryg, der tilhørte en olding.
På trods af rygproblemerne var det, som om familien i de første år i det
nye årtusinde begyndte at ånde lettet op. Som Jan formulerer det, begyndte
de alle at se det grønne for enden af tunnelen. Tilværelsen og hverdagen
begyndte at køre godt. Måske ventede der dem simpelthen ikke mere ondt.
Men i 2007 væltede verden igen. Bethina fandt en knude i det andet
bryst. Denne gang gik det ekstra hurtigt med undersøgelserne. Knuden viste
sig at være kræft, denne gang dog en mindre aggressiv kræftform. Der var
ingen spredning til lymferne, men Bethina fik fjernet brystet og skulle gennem
både kemoterapi og stråling.
- Det slog benene totalt væk under os alle sammen. Vi anede ikke, hvad
vi skulle gøre. Bare det at få børnene op og af sted i skole om morgenen. Alle
de ubesvarede spørgsmål fløj rundt i luften. Det var så kaotisk nogle gange,
at det er umuligt at beskrive. Det, der skulle være en kernefamilie, var en
familie, der var totalt splittet, siger Jan.
Jan var ved at give op. Siger selv, at han ikke havde kræfter til at gennemgå
det hele en gang til. Hele hans system var i gang med at forberede sig på det
værst tænkelige.
Stak halen mellem benene
Jan er ikke stolt over det i dag. Men hvor han tidligere havde stillet op til
alt, smøg han sig fx denne gang udenom at køre Bethina til stråling på
Rigshospitalet.
- Jeg valgte at sige, at turen til København var for lang for min ryg. Så
det blev Falck. Det var ikke ok at sige fra, det ved jeg
godt i dag. Jeg følte, at jeg stak halen mellem benene, Jeg følte, at jeg stak halen
og min kone syntes, jeg svigtede. Men jeg havde ikke mellem benene, og min kone
syntes, jeg svigtede. Men jeg
kræfterne, og vi havde jo også børnene, siger han.
Når han i dag tænker tilbage på den tid, tænker havde ikke kræfterne, og vi
han det som et regnestykke, der aldrig gik op. Bethina havde jo også børnene.
havde brug for ham 100 procent. Men hun fik kun 60 procent, de 40 procent
gik til børnene og det praktiske som madlavning, rengøring og indkøb. Og
han var helt bevidst om, at der intet var tilbage til ham selv, heller ikke til
rygproblemerne.
- Selvfølgelig tænkte jeg da nogle gange, at jeg kunne være lidt mere
egoistisk. Lægge en lille lomme af tid ind til mig selv, men det var der
overhovedet ikke plads til. Ikke hvis jeg skulle bevare overblikket, siger Jan.
Hjælp var der meget lidt af. Som Jan husker det, fik de tilbudt lidt
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rengøringshjælp og lidt hjælp til at få børnene af sted i skole om morgenen,
men det battede ingenting. Hverken Jans eller Bethinas familie var til stede
i deres liv. Og der var intet overskud til selv at forsøge at finde ud af, om der
var andre muligheder for støtte.
Situationen var så umulig, at Jan besluttede sig til at flytte, og parret
blev separeret. Han fik af kommunen et værelse i en af de små nabobyer.
Savnede andre familier som dem selv
Børnene begyndte at udvise kraftige symptomer på, at noget var galt. I årene,
inden Bethina fik brystkræft igen, havde der på overfladen været ro, selvom
børnene havde været bange og påvirkede og havde spurgt, hvor længe deres
mor fik lov til at leve. Efter 2007, hvor Bethina fik fjernet det andet bryst, og
Jan flyttede, var der åbent kaos.
- Knægten blev meget voldsom og aggressiv. Vores mellemste datters
skolegang fungerede ikke, og den mindste blev meget gal og ked af det. Og
vi havde slet ikke styr på vores ældste datter, hun var overladt til at klare sig
selv, da min kone blev syg anden gang. Så vi havde kommunens børne- og
familieafdeling ind over, men kommunen mente, at vi var tilstrækkeligt
ressourcefyldte, siger Jan med et skævt smil.
Når Jan i dag tænker på den periode, er der én ting, der overskygger
alt andet, nemlig en bitterhed over, at der ingen rigtig
Så en dag, hvor ungerne var
hjælp var til det, der betød allermest – at få familien
kommet i skole, satte vi os
og børnene til at fungere. Hvis Jan havde fået støtte
ned og besluttede, at vi måtte til børnene, så kunne han have været der noget mere
give ægteskabet og familien
for sin kone, så kunne hun have fået de 100 procent
en chance.
af ham, som hun havde brug for.
En anden ting, som han i dag ved, de kunne have brugt, var at være
sammen med andre familier, som havde været ude for det samme som dem.
Ikke psykologsamtaler, som i Jans verden er noget ”fis”, men rigtige familier
med børn, der som Jans egen familie havde alvorlig sygdom inde på livet.
Jan tænker, at det måske kunne have fået slået hul på den totale lukkethed,
som flere af hans børn døjede og fortsat døjer med.
Kraftstejleme
Tilbage i 2007/2008. Jan sad på det lejede værelse og havde tid til at få tænkt
sig om. Var klar over, at det hele ikke var godt for børnene.
- Og det var jo ikke, fordi vi ikke holdt af hinanden og elskede hinanden.
Det rodede bare rundt, vi havde ikke styr på en skid. Så en dag, hvor ungerne
var kommet i skole, satte vi os ned og besluttede, at vi måtte give ægteskabet
og familien en chance, siger Jan.
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Jan fortæller, at de tog ordet ”kraftstejleme” til sig. At livet ”kraftstejleme”
skal gå videre, uanset hvad. Og de gik radikalt til værks. Lagde kosten om,
begyndte at dyrke sport igen og gav hinanden håndslag på, at de ville blive
bedre til at tale om, hvordan de skulle gribe tingene an indbyrdes. Og at
de ville tage tingene i opløbet og tale om dem med det samme, så de kunne
komme videre.
At det har været svært at omsætte i praksis blev tydeligt så sent som
i efteråret, hvor Jan måtte gennem en regulær depression med fire ugers
indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Men de har holdt
Den energi, jeg har kørt på,
fast i løfterne fra 2008.
har været at jeg ikke var
- Bethina begyndte at gå til zumba, hun er helt
parat til at miste min kone
pjattet med det. Og hun støttede mig i, at jeg begyndte
eller mine børn, fordi jeg
på fodbolden igen. Det betyder fantastisk meget for
ikke magtede opgaven. Og
mig. Hvis ikke jeg havde haft søndagene til at træne
så kommer der måske nok et
og onsdagen til at spille kamp, så tror jeg, at jeg var
tidspunkt en dag, hvor jeg kan
blevet idiot. Sammenholdet med de andre og det at
tænke lidt mere på mig selv.
komme ud og tænke på noget andet, det er fedt. Min
læge siger godt nok, at jeg ikke må dyrke sport for min ryg. Men jeg tager
det stille og roligt, og alle på holdet er sådan nogen aldrende nogen, så det
går jo ikke hurtigt, siger Jan.
Måske kommer der en dag...
I dag kører tingene ifølge Jan ”ok”. Angsten ligger der, selvom Bethina er
erklæret rask. Børnene er fortsat meget berørte af situationen, og der er fokus på,
hvordan de klarer sig. De voksne har med Jans egne ord fået ”ridser i lakken”
i et omfang, så det er svært at finde tilbage til kærligheden og intimiteten.
Men to ting går Jan ”lige til hjertet”. Den ene er, når hele familien er samlet
fx til højtiderne – at se, at de har kunnet få det til at fungere. Den anden er,
at Bethina har fået lov til at leve.
- Det har taget mange år bare at nå hertil. Det har været hårdt. Men
jeg har som sådan ikke tænkt over, hvad jeg har gjort – jeg har bare gjort
det. Den energi, jeg har kørt på, har været at jeg ikke var parat til at miste
min kone eller mine børn, fordi jeg ikke magtede opgaven. Og så kommer
der måske nok et tidspunkt en dag, hvor jeg kan tænke lidt mere på mig selv.
Men der er gået lang tid, det føles som lang tid, siger Jan.
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Bjarne Møller Hansen
Født 1947
Sygeplejerske
(efterløn)
Far til Lene
Møller Hansen
Tre børn på
36, 33 og 31 år
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Lars Møller Hansen
Født 1979
Head of Financial
Reporting
Bror til
Lene Møller Hansen
Et barn på
fire måneder
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»Nu skulle vi alle
kæmpe for Lene«

T

re generationer af familien Møller Hansen er samlet i et hus i Birkerød.
Den yngste, Mikkel, er kun fire måneder, mens farfar, der aftenen før er
ankommet fra Fyn, er 63. Mikkel drager af med sin mor og farmor, så interviewet
kan foregå i fred og ro. Én person er usynligt til stede. Det er Lars’ storesøster
og Bjarnes datter Lene, hvis æggestokkræft er omdrejningspunktet for besøget.
Lene har om morgenen sendt en sms til Bjarne og Lars: ”Kære far og Lars, jeg
håber meget at det bliver en god oplevelse for jer i dag. Det er utrolig flot af jer,
at I vil afsætte tid og bruge mental energi på at deltage. Det er jeg rigtig glad
for. De kærligste hilsner Lene.”
- Sådan er Lene. Og sådan har forløbet været hele vejen igennem. Lene
har givet så meget til hele familien, også ved at kæmpe for livet. Hun er mit
forbillede, siger Lars, mens hans far nikker.
Lene fik konstateret æggestokkræft i 2006. I de fire år, der er gået siden
da, har sygdommen været en stadig og til tider altoverskyggende følgesvend for
hele familien. Alle har kæmpet, støttet, besøgt og været der både praktisk og
psykisk. Glædet sig over fremskridtene. Og ind imellem spekuleret over, om de
nu gjorde det rigtige i dén og dén situation. I dag tænker de, at deres familie var
heldig at have et godt fundament, før sygdommen bragede løs. Det fundament
har de alle trukket strategier, handlinger og energi ud af undervejs, ikke mindst
Lenes far og lillebror.
Familiens rollemodel
Derfor begynder fortællingen da heller ikke i 2006 men snarere i 1954, hvor
Lenes farmor – Bjarnes mor – fik konstateret en godartet svulst i hjernen.
Bjarne husker ikke operationen og den bekymring, der må have præget
familien lige i tiden efter operationen. Det han husker – og det som har
præget hele hans opvækst og hans indstilling til livet – er den viljestyrke og
den livsglæde, som hans mor var i besiddelse af, selvom hun døjede med
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træthed, svimmelhed, synsforstyrrelser og hovedpine hele livet. Og han
husker sin far som en ”knag”, en mand med gå-på-mod og omsorg overfor
sin syge kone.
- Min mors sygdom gav nye livsbetingelser og nye livsværdier. Hun havde
selv den holdning, at sygdommen var det, skæbnen havde givet hende. Det var
ikke noget, jeg tænkte på undervejs, men over tid sætter det sine spor, også i den
næste generation. Lene har beundret sin farmors livsglæde og fra hende lært,
at man trods smerter og store begrænsninger i hverdagen selv kan være med til
at bestemme udfaldet af sit liv, siger Bjarne.
Det hører med til fortællingen, at Bjarnes mor først lukkede sine øjne i
2007 i en alder af 86 år – 30 år efter sin mand.
Efter en tid både i landbruget og ved militæret uddannede Bjarne sig til
sygeplejerske, giftede sig og fik tre børn. Lene er den ældste, Lars den yngste.
Telefonopringningen
Bjarne arbejdede som hjemmesygeplejerske, og var som sine kolleger lige
kommet tilbage på kontoret den dag i november 2006, da telefonen ringede,
og han fik røret. Det var Lene.
- Hun nævnte ordet æggestokkræft for mig i telefonen. Jeg blev ked af det,
måske også fordi jeg via mit arbejde kender til sygdommen. Samtalen blev kort, jeg
havde svært ved at sige noget til Lene, som hun kunne bruge. Til gengæld var jeg
fra starten klar over, at nu skulle der kæmpes, siger Bjarne.
Samtalen blev kort, jeg havde
Også Lars modtog en telefonopringning samme
svært ved at sige noget til
dag. Det var Lenes daværende mand. Lars var totalt
Lene, som hun kunne bruge.
uforberedt på, at den undersøgelse, han godt vidste hans
Til gengæld var jeg fra
søster skulle til, kunne have et så dystert udfald.
starten klar over, at nu skulle
- Jeg var chokeret og ked af det. Holdt det først lidt
der kæmpes.
for mig selv, men ringede så til min kone og sagde ”nu er
det slut”. Jeg tror, jeg var påvirket af specielt min mor, der som kræftsygeplejerske
ind imellem har læst dødsannoncer og sagt, at ”nu er det den og den”, eller ”nu
gik dét så ikke længere”. I dag ved jeg jo bedre, siger Lars.
Betale tilbage
Allerede samme aften var næsten hele familien samlet på Herlev Sygehus. Det
var uvant og hårdt at se hinanden så kede af det. For Lars var det samtidig den
aften, der, som han selv formulerer det, ”kickstartede” en ny fase i hans liv.
- Mine storesøstre har altid været der for mig. Nu skulle jeg være der for
Lene, nu ville jeg betale tilbage. Lenes egen viljestyrke under hele forløbet har
været enorm, og det smittede af. Jeg tror aldrig, jeg har fightet så meget for et
andet menneske, siger Lars i dag.
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Der gik kun halvanden uge fra diagnosen til operationen. Lene var
som 32-årig en meget ung æggestokkræftpatient, og på sygehuset blev alle
sejl sat til – sådan husker både Bjarne og Lars det i hvert fald i dag. Lene var
igennem en omfattende operation, hvor kirurgen ud over at fjerne æggestokke,
æggeledere og livmoder var helt oppe i bughulen og herudover fjernede 25 cm
af tyktarmen. Allerede næste dag ved stuegangen fik Lene, hendes daværende
mand og hendes forældre at vide, at alt synlig kræft var væk, og at nu skulle
kemoterapien gøre resten.
At både Lenes far og mor var sygeplejersker – moren endda kræftsygeplejerske – gav en faglig sikkerhed i forhold til forløbet.
Jeg tror aldrig, jeg har
Lenes far, Bjarne, husker det, som om det også gav ro til
fightet så meget for et andet
at koncentrere sig om at hjælpe psykisk, herunder ikke
menneske.
mindst at bekymre sig om, hvordan Lenes daværende
mand klarede sig.
Lene begyndte på kemoterapi kort tid efter operationen. Men allerede
efter første gang kemoterapi blev Lene indlagt igen med akut tarmslyng og
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blev opereret igen. Situationen var kritisk, for Lene skulle have sine kemobehandlinger, men hun var meget svag.
For Lars var hele denne periode og synet af Lene i en sygeseng noget,
der sidder dybt.
- At se sin søster ligge… ligge med slanger i næsen og spise med sugerør.
Det er det, jeg er mest ramt af. Og når man så ser hendes fighterevne og oplever
hende komme igennem det. Det betyder så meget, siger han.
Det ulmer stadig
Lene kom igennem både operation, tarmslyng og rækken af kemoterapier.
For blot i sommeren 2007 at få et nyt slag, da hendes mand flyttede fra deres
hus og begærede skilsmisse. Formentlig – det er både Lars og Bjarne enige
om – har det spillet en rolle, at han gerne ville have børn. Hvor enige de end
er om årsagen til bruddet, var deres reaktioner som henholdsvis far og bror
på, at Lene var blevet forladt, meget forskellige.
- Jeg blev ikke gal, som man vist nok skal blive. Jeg besluttede mig til ikke at
beskæftige mig med vedkommende, lade ham ligge i ro og fred og koncentrere
mig om Lene, siger hendes far.
Lillebrorens følelser ulmer fortsat.
- Jeg var nok den, der var mest gal, selvom jeg holdt det for mig selv. Jeg
gruer stadig for at møde ham, der er stadig noget, der brænder inden i mig.
Jeg tror, det ville være ”anstrengende” for mig. Lene kæmpede en fantastisk
kamp for at overleve. Hvorfor kunne han ikke også kæmpe for deres ægteskab,
spørger Lars den dag i dag.
Åbenhed
Undervejs i forløbet har både Lars og Bjarne været meget åbne om Lenes
situation og deres egne følelser. For Bjarne på Fyn betød det meget at arbejde
på en kvindearbejdsplads som hjemmeplejen.
- Lige fra den første dag, hvor de oplevede, at jeg modtog opringningen fra
Lene, støttede de mig. Det var sådan, at jeg knapt kunne møde om morgenen,
inden de alle ti begyndte at spørge ind til mig. Det har Når man knækker samhjulpet mig rigtig meget, siger Bjarne.
men på arbejdspladsen, så
Lars har ikke lige den type arbejdsplads. Alligevel mærker de alle sammen,
har opbakningen været stor, og det tilskriver han noget at man har et bånd til en
andet.
søster, der er hårdt ramt.
- Det har været mit held, at opringningen kom,
mens jeg var på arbejde. Når man knækker sammen på arbejdspladsen, så
mærker de alle sammen, at man har et bånd til en søster, der er hårdt ramt.
Det blev hurtigt accepteret, at jeg havde sygdom i familien, der skulle hjælpes.
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Det har nok været nemmere end at komme dagen efter og fortælle fra bunden,
hvad der var sket, siger Lars.
Åbenheden strakte dog ikke altid til at ville afdække de inderste følelser
– heller ikke derhjemme.
- Vi er som mandspersoner ikke så åbne altid. Vi vil gerne lade som om,
vi selv kan klare opgaven, selv om der er ting, vi går og ruger over. Bare det at
lytte og være nærværende kniber det også med. Når Ruth – Lenes mor – ville
tale om sygdommen, så kunne jeg mærke, at jeg helst ikke ville konfronteres
med det. Så var arbejdet eller fritidsinteressen lige pludselig vigtigere. Men
så var det godt at have en kone, der kunne gribe fat i mig og sige, nu er det
det her, det gælder, siger Bjarne.
Lars har også oplevet, at hans kone Anne, der dengang var hans kæreste,
greb fat i ham.
- Jeg er heller ikke den, der lukker op. Anne har da også spurgt ind
imellem, om det var ved at blive for meget at hjælpe
Nu endte det godt, men det
ville ikke have været unormalt Lene så meget. Og vi har i perioder glemt hinanden.
at knække sammen bagefter. Det var da problematisk, men det kan man ikke se, når
man står i det. Og det kan da godt være, at man på et
tidspunkt burde have hevet sig ud af det og tænkt lidt mere på sig selv. Det er
et dilemma som pårørende. Hvor meget kan og skal man involvere sig uden
at knække på det selv. På den anden side er det jo det, at vi har involveret os,
der har styrket hele vores familie og hjulpet os videre i livet, siger Lars i dag.
Dem rundt om Lene
Når Bjarne i dag tænker tilbage på tiden, fra Lene fik konstateret æggestokkræft
og til i dag, hvor datteren lever et godt liv med kæreste og hans to piger, er
der nogle emner, der rager op over andre.
Det første er, om Bjarne og hans kone Ruth som forældre var nok for
deres andre børn og deres familier.
- Det kunne vi nok have gjort bedre. Vi mødtes jo alle sammen meget tit,
men vi havde vores fokus på Lene. Jeg tror ikke, vi fik talt nok med omgivelserne,
vi gik ikke ind og forholdt os til de andre som personer, siger Bjarne.
Det andet emne handler om, hvorvidt forældrene fandt den rigtige
balance i deres engagement i Lenes sygdomsforløb.
- Som far synes man nok aldrig, at man kan gøre nok. Men Ruth og jeg
talte meget om, at vi som forældre også skulle lade andre komme til, siger han.
Kunne godt have brugt hjælp
Lars nikker til sin fars overvejelser. Som lillebror i familien har han haft nogle
andre spekulationer, som har fyldt – især da Lene efter behandlingsforløbet
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stod i skilsmisse og psykisk skulle bearbejde, hvad der var sket og i den periode
boede hos Lars og Anne.
- Hvad kan man som lillebror sige til sin storesøster, der kan give hende
et skub. Stiller man de rigtige spørgsmål, kan man tillade sig at provokere lidt?
Kan man sige, nu skal du tage dig sammen? Der manglede jeg værktøjer, så
jeg kunne hjælpe Lene til at komme ovenpå igen. Det havde gjort det mindre
tungt, siger Lars.
Perioden, hvor han var tæt på Lene og så, hvor langt hun var nede, har
tæret på Lars. Han hverken bad om eller fik tilbudt hjælp.
- Jeg har klaret mig igennem uden psykologbehandling. Men jeg kunne
da godt have haft brug for det. Nu endte det godt, men det ville ikke have været
unormalt at knække sammen bagefter, siger han.
Til gengæld har han og Lene i dag et meget stærkt forhold. Lene er gudmor
til Lars’ og Annes søn, Mikkel, på fire måneder. Den smerte, Lene har følt – og
føler – ved ikke selv at kunne få børn, har ikke skabt afstand til Lars’ lille familie.
Og dén glæde er til at tage og føle på for dem alle.
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Per L. Jensen
Født 1934
Forhenværende
arrestforvarer
Gift med
Anni Due Jensen
To børn
på 42 og 48 år
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»Jeg lavede
også bækkenbundsøvelser«
D

et begyndte med små tegn i efteråret 2007. Som den aften, hvor ægteparret
Anni og Per skulle til 70 års fødselsdag og som så mange gange før trak i
det fine tøj. Anni syntes, nederdelen strammede om livet på en ny måde, men
Per slog det hen som pjat. ”Det gør man jo”, som han siger.
Eller som når de var til gymnastik sammen. Anni fortalte, at når hun lå
på maven, føltes det som at ligge på en bold. Til sidst gik Anni til lægen, der
henviste til undersøgelse på sygehuset.
Vi havde mange søvnløse
- Den sidste scanning, hun var til, trak lidt ud,
nætter, især de første var
syntes vi. Men alligevel var det først, da vi nogle dage
slemme.
senere var på bytur, og mobilen ringede, at det begyndte
at blive ubehageligt. Nu var resultatet kommet, og Anni blev spurgt, om hun
ikke havde lyst til at komme til en samtale. Det havde Anni selvfølgelig ikke,
men vi lavede en aftale til dagen efter, husker Per.
De to læger, der var til stede under samtalen, gjorde det ifølge Per flot,
sobert og sagligt. De fortalte, at Anni havde æggestokkræft og skulle opereres
hurtigst muligt. Selv om ægteparret var forberedte, blev de alligevel chokerede
over den alvorlige melding fra lægerne.
- Sygdom er ikke noget, vi har talt meget om i vores familie. Vi har altid
hellere villet tale om alt muligt andet. Men det her var vi nok klar over, at vi
ikke kunne snakke væk. Vi havde mange søvnløse nætter, især de første var
slemme, siger Per.
Stil spørgsmål
Anni og Per har været gift siden 1958. De har arbejdet sammen i mange
år i Odense arresthus, hvor Per var forvarer, og Anni arbejdede i køkkenet.
Over årene har de vænnet sig til en omgangstone, der – som Per formulerer
det – i hvert fald ikke kan beskyldes for at være ”pusse-nusset”. I dagligdagen
bliver det ikke til så mange kærlige ord, og det med at trøste er ikke noget,
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de er gode til. Men når det gælder, så er de der for hinanden.
- Sådan var det, da jeg for seks år siden fik en by-pass-operation. Og sådan
var det også, da Anni fik æggestokkræft. Hvem der trøstede hvem mest, husker
jeg ikke. Men dér tog vi os af hinanden, siger Per.
At tage sig af hinanden omfatter også at stille op til lægebesøg, og hvad der
følger med. Per har været med ved hver eneste samtale på sygehuset og til hver
eneste behandling og opfølgende besøg. Noget han i øvrigt anbefaler alle mænd
at gøre. Ligesom han anbefaler mændene at stille de spørgsmål, de har, ikke
være autoritetstro og lade være med at lytte til ammestuesnak – lyt til ”systemet”.
Jeg støvsugede
Anni blev opereret midt i november 2007 og var en af de første æggestokpatienter
i landet, hvor kirurgen gik helt op til brystbenet for at vurdere, hvor meget
væv, der skulle fjernes. Anni lå på intensivafdelingen i to døgn, og allerede her
kom kirurgen op og fortalte ægteparret og de to voksne børn præcist, hvad han
havde foretaget sig. At æggestokkræften havde spredt sig til tyktarmen, og at
han havde fjernet et stykke af denne samt fedtvævet.
- Kirurgen talte til os alle sammen. Han fortalte os, at han havde fjernet
alt synlig kræft, og han gav os troen på, at nu var det i orden, siger Per.
Da ægteparret efter en uges tid tog hjem, var det med en række oplysninger
i bagagen. Anni havde fået besked på, at hun skulle have kemoterapi. Per var
blevet instrueret i, hvordan han den følgende måned hver morgen og aften
skulle henholdsvis give Anni støttestrømper på og tage dem af. Og så havde
de fået en brochure om, hvad Anni måtte og ikke måtte i den kommende tid.
- Det lavede vi lidt sjov med. Jeg kunne jo ikke helt forstå, at der allerøverst
stod, at hun ikke måtte støvsuge. Men faktisk overtog jeg allerede støvsugningen,
da jeg holdt op som arrestforvarer, siger Per.
Jeg kunne jo ikke helt forstå,
Anni og Per var sammen ude og vælge en paryk
at der allerøverst stod, at hun
til Anni. Anni tabte håret i løbet af de første to kemoikke måtte støvsuge.
behandlinger.
- Det er da lidt specielt at se sin kone fuldstændigt glatraget, men det var
noget, vi var forberedte på. Det tog jeg i stiv arm, siger Per.
Ud over hårtabet havde Anni meget få gener af kemoterapien undervejs.
Og på en måde blev behandlingerne en slags rutine. De første par gange sad
Per ved siden af sin kone under hele forløbet, men herefter blev det til, at han
kørte hende til behandlingen og kom igen og hentede hende.
Kræftkursus
Meget hurtigt gled parret tilbage i det liv, de levede før kræftdiagnosen. En
aktiv pensionisttilværelse med børn, børnebørn, foreningsliv og gymnastik.
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Dog suppleret med en ting, de allerede havde besluttet sig til at gå til, mens
Anni var i kemoterapi. Et kræftkursus afholdt af OUH for kvinder med kræft
i underlivet.
- Et par af sygeplejerskerne havde henledt vores opmærksomhed på
kurset. Jeg er ikke sikker på, at vi selv havde opsøgt noget, men vi var ikke
i tvivl, da de gav os brochuren, og vi fik den læst. Vi har deltaget i mange
kurser, engelsk, edb, alt muligt. Og vi gør det altid sammen, siger Per.
En gang om ugen i syv-otte uger drog Per og Anni derfor på kursus.
Der var cirka 12 kvinder og tre mænd. Den ene gang kom en overlæge og
fortalte om kræftoperationerne, en anden gang en psykolog, en tredje en
socialrådgiver, og et møde var arrangeret af KIU - Patientforeningen for
kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. Det hele handlede om, hvad
man kunne forvente efter en kræftsygdom. Meget interessante emner, syntes
Per – og lige så meget rettet mod de pårørende som mod den kræftramte.
Og så var der den gang, hvor de havde besøg af en sexolog.
- I vores alder er det jo ikke noget, vi sådan snakker om. Men hun fik
alle med. På et tidspunkt talte hun om bækkenbundsøvelser, og så skulle det
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afprøves i praksis. ”Også I mænd, det kan I godt”, sagde hun. Og så måtte
man jo til det, fortæller Per.
Samliv ændret sig
På den samme kursusgang fortalte et yngre ægtepar også om de besværligheder, de havde haft med deres seksualliv efter kvindens behandling.
- Jo yngre, jo mere besværligt, tænker jeg. For jo yngre en mand er, jo
større er hans behov. For vores vedkommende har vores samliv nok ændret sig.
Det sker sjældnere, det tager noget længere tid, og forberedelserne skal være
mere grundige. Jeg tror ikke, vi har så stor lyst mere, men det har nok også
noget med alderen at gøre, det tager vi som noget helt naturligt, fortæller Per.
I dag har Anni kun sporadisk kontakt med kvinderne fra KIU-kurset,
der dannede en netværksgruppe, da kurset var slut. Ifølge Per er hun ikke en,
der har lyst til at blive ved med at tale sygdom – men hun kommer gerne til
et foredrag eller deler ud af sine egne erfaringer, hvis der er et konkret formål
eller nye informationer at hente.
Og hvad med mændene? Dannede de også en netværksgruppe?
- Vi tre mænd har ikke set hinanden siden kurset, siger Per.
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Chefpsykolog
Svend Aage Madsen
Klinik for Psykologi,
Pædagogik og
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Rigshospitalet
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»Når først de sidder
der, så snakker de
jo ad helvede til...«
H

vordan reagerer mænd til forskel fra kvinder, når de står overfor store
følelsesmæssige udfordringer som alvorlig sygdom? Og er der forskellige
typer af reaktionsmønstre hos mænd som pårørende? Hvorfor er det så få
mænd, der går til psykolog, når de har ondt i sjælen? Gør ”systemet” nok for
at hjælpe mænd som pårørende, når de psykisk er i krise?
Disse og mange andre spørgsmål har vi stillet til chefpsykolog ved
Rigshospitalet, Svend Aage Madsen, der i sit daglige virke som chef for Klinik
for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning har mange samtaler med
ægtepar, der står overfor alvorlig sygdom. Derudover har Svend Aage Madsen
som formand for Selskab for Mænds Sundhed gennem mange år beskæftiget
sig med mænd psykiske sundhed og psyke samt mænds reaktionsmønstre. Som
specialist i psykoterapi udfører Svend Aage Madsen psykologbehandlinger
både på Rigshospitalet og i egen praksis.
Forskel på mænds og kvinders reaktioner
Mænd og kvinder reagerer forskelligt, når de står overfor alvorlig sygdom – hvad
enten det er deres egen sygdom eller deres ægtefælles. Hvis man vil forstå, hvad
der nogle gange kan gå galt i forventningerne og kommunikationen mellem
mænd og kvinder, når mænd skal støtte en kræftramt ægtefælle, bliver man nødt
til at starte med denne forskel. Svend Aage Madsen kommer med et billede
fra hospitalets hverdag, der rammer en af de væsentligste forskelle godt ind.
- Når en mand får en alvorlig diagnose, så bliver han ofte meget stille.
Måske ser vi ham bagefter sætte sig ned på en bænk foran bygningen helt
alene. En kvinde, der får en tilsvarende diagnose, vil i elevatoren ned have
sendt fem sms’er, og inden hun er kommet hjem, så har hun lavet tre aftaler
med sine veninder om at mødes en time senere og snakke, siger Svend Aage
Madsen.
Forskellen kan også beskrives med andre ord: Når en kvinde oplever
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følelser som smerte og angst, vil hun søge ind i følelserne. For kvinder lindrer
det at tale om smerten eller angsten, udforske den og sætte ord på. Ofte vil
hun søge sammen med andre og i disse (nye) fællesskaber få hjælp og støtte
gennem samtalen og samværet.
Når en mand står overfor de samme store, alvorlige og smertefulde
følelser, vil hans umiddelbare reaktion være at træde et skridt tilbage for
ligesom at overveje situationen. Det vil for omverdenen se ud, som om han
bare skal væk fra følelsen, men i virkeligheden er det en måde at bearbejde
situationen på og danne sig et overblik over sine handlemuligheder.
Mænd vil også se tv-avis
Til denne første, grundlæggende forskel knytter der sig en væsentlig tilføjelse.
Den er, siger Svend Aage Madsen, at når kvinder bliver syge, så har de fleste
af dem en større tendens til at ”tage hele pakken”. Bliver de ramt af kræft,
så bliver de kræftpatienter med alt hvad dette indebærer. De engagerer sig
i sundhedsvæsenet, og de melder sig ind i grupper for kvinder med den
kræftsygdom, de selv har fået. Det er det, mænd nogle gange kalder, at kvinder
”dyrker” deres sygdom – men det er ikke et ord, der giver mening for Svend
Aage Madsen. Kvinder gør blot det, de ved, virker
Mændene udtrykker, at nu
for dem.
synes de, at der er talt nok
De fleste mænd har på den anden side en tendens
om sygdommen. Det er ikke
til at forsøge at minimere sygdommen og ikke lade
for at være følelseskolde,
den fylde hele deres identitet. De beskæftiger sig med
selvom omverdenen nogle
andre ting også, de har mere behov for at fastholde,
gange har lettere ved at føle
at de også har et job og også vil se tv-avisen.
sympati med dem, der viser
- Det er to forskellige reaktionsmønstre og to
deres følelser udadtil.
forskellige strategier. Ingen af dem er bedre end den
anden. Men det er klart, at de to måder støder sammen i samlivet mellem
kønnene i al almindelighed. Og i en krisesituation vil de støde mere sammen,
fordi vi alle som mennesker har en tendens til at blive lidt mere rigide i vores
reaktioner, når vi er pressede, siger Svend Aage Madsen.
Hvad betyder forskellene så?
Det, Svend Aage Madsen iagttager, er, at når en mands ægtefælle får besked
om, at hun har en alvorlig sygdom, så vil manden – bevidst eller ubevidst –
forsøge at gøre det for sin kone, som han har erfaring for, virker godt for ham
selv. Han vil sige til hende, at ”nu skal vi ikke tage sorgerne på forskud, det er
ikke sikkert, det går så galt”, ”nu har vi talt længe nok om det”, eller ”lad os
nu vente og se, til prøverne kommer på torsdag”. Alt sammen med det formål
at beskytte og berolige.
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- Mændene udtrykker, at nu synes de, at der er talt nok om sygdommen.
Det er ikke for at være følelseskolde, selvom omverdenen nogle gange har
lettere ved at føle sympati med dem, der viser deres følelser udadtil. Nej, det
er, fordi de fleste mænd har erfaring for, at når de
Distancen bliver til noget
så har beskæftiget sig med noget andet et lille stykke
positivt, fordi manden får tag
tid, så får de det bedre. Det er en helt typisk forskel
i sig selv og i det, han skal.
mellem mænd og kvinder, siger Svend Aage Madsen.
Han får tænkt over, hvad
I masser af parforhold og i masser af situationer
situationen er.
”forhandler” mænd og kvinder sig til rette med deres
forskelligheder. Men i en krisesituation, hvor en kvinde har fået en alvorlig
kræftdiagnose, handler det ikke om at have ”ret” til at være forskellige. Her
vil Svend Aage Madsens råd til mændene være at støtte kvinden på kvindens
betingelser. Hvis man er gift med en kvinde, som siger, at det letter hende og
lindrer at tale om sygdommen, angsten og smerten, vil det være en god ide
at lære sig at tale mere om det, kvinden har behov for at tale om.
Knudemænd og mænd, der vokser
Svend Aage Madsen ser altså en grundlæggende forskel på mænds og kvinders
måde at håndtere sygdom på. Det, han derudover iagttager, er, at efter at
mændene har trukket sig lidt i første omgang og skabt distance til den svære
situation, så er der to forskellige måder, mændene kommer videre på.
Den ene måde er at fortsætte med at lukke sig inde og vedblive med at lukke
af for følelserne. Der vil distancen lidt efter lidt føre til isolation.
- Det er de mænd, samfundet nogle gange har kaldt ”knudemænd” eller
”træmænd”. Det er dem, der lukker af, og som ikke kan finde ud af at tale
med andre om følelser og være i alt det samvær, det medfører. Det bliver en
negativ karakter, fordi manden kommer til at lægge afstand både til sine egne
følelser og til sin partner, siger Svend Aage Madsen.
Den anden er at bruge tilbagetrækningen til at finde nye måder at
handle og støtte på. Her ser man, at den umiddelbare distance bruges til
det, som Svend Aage Madsen kalder ”autonomi” – altså handlefrihed og
selvbestemmelse.
- For disse mænd bliver den umiddelbare distance en platform for at
kunne gøre noget fornuftigt. Distancen bliver til noget positivt, fordi manden
får tag i sig selv og i det, han skal. Han får tænkt over, hvad situationen er.
Han får muligheden for at tænke, at ”nu må jeg lægge alt andet til side for at
tage mig af min kone, nu er det den fase af livet, vi er i, og det er det og det,
jeg skal gøre”. Han kaster sig ikke ind i det, men tænker sig om og vender
tilbage, siger Svend Aage Madsen.
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Tænke på sig selv eller den anden?
Når den ene ægtefælle rammes af en alvorlig sygdom, vil den anden part – i
dette tilfælde manden – nogle gange høre udsagnet, at ”du skal også huske at
tænke på dig selv”. For Svend Aage Madsen er det en uhensigtsmæssig måde
Hvis du kan mærke den anden at stille tingene op på, når man taler om det som to
persons smerte og kan mærke separate søjler – altså at der kan være situationer, hvor
man skal vælge mellem at tage sig af den anden (den
den som en del hos dig selv
også, så kan du lettere komme kræftsyge kone) eller at tage sig af sig selv.
Svend Aage Madsen mener, at man i stedet bør
i forbindelse med den og støtte.
tænke det som, at der er mænd, der kan føle, hvordan
deres partner har det og som det derfor er naturligt for at støtte partneren og
møde dennes behov. Og så er der mænd, som hører, hvad deres partner siger
og som derfor tænker, at de bør gøre dette eller hint – men hvor det bliver
meget opslidende at give støtten og hjælpen.
- Den første gruppe mænd vil opleve at vokse følelsesmæssigt af at støtte
den anden. Hvis du kan mærke den anden persons smerte og kan mærke
den som en del hos dig selv også, så kan du lettere komme i forbindelse med
den og støtte. Jeg ser mænd, der på den måde også får det bedre selv. Det er
mænd, for hvem det at tage sig af et andet menneske er naturligt og lige ud
ad landevejen, og som let rammer de behov, deres partner har, siger Svend
Aage Madsen.
Heroverfor står de mænd, for hvem dette ikke er en naturlig proces.
- Det er de mænd, der føler, at det, de bør gøre, er noget andet end
det, de har lyst til. Som tænker, at der er noget, de skal opgive for at tage
vare på deres partner. Hvis man har det sådan, at man oplever, at støtten
gives på den andens betingelser, så er det udmarvende, og så kan man
selvfølgelig blive nødt til at tage vare på sig selv sideløbende, siger Svend
Aage Madsen.
Det springende punkt her er, om manden er i stand til det, der i psykologsprog hedder mentalisering. Om han kan forstå og sætte sig ind i kvindens
følelser og handlinger. Om han kan mærke fx angsten bag gråden eller ordene.
Fuldstændigt ligesom det er lettere at håndtere, at en mand skælder ud og
råber, hvis man kan mærke, at han er bange for, hvad der skal ske. Hvis man
ikke kan det, er det meget anstrengende at forholde sig til.
Ikke sværere for mænd at føle empati
Nogle mennesker har den opfattelse, at det er lettere for kvinder at føle empati.
Det er ifølge Svend Aage Madsen en sandhed med modifikationer. Kvinder har,
siger han, kulturelt haft rollen som dem, der tager sig af børn og opdragelse,
så derfor ligger det mere for hos dem at være opmærksomme på, hvordan
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andre har det. Men laver man dybdepsykologiske undersøgelser, viser de, at
mænd har lige så store evner til at føle, hvordan andre har det. Det ser bare ud,
som om mændene ikke er så gode til at føle empati, fordi deres måde at vise
den på, er mindre følelsesladet – de tænker, at de hjælper ved ikke at tale om
sygdommen hele tiden.
- Den opfattelse, at manden ikke pr. instinkt støtter sin kone, reproduceres
også i dag i ganske mange sammenhænge, også indenfor sygehusvæsenet.
Men jeg synes, det er vigtigt at reformulere det, som mænd gør og i stedet
sige, at deres måde at hjælpe på kan være skæv i forhold til kvindens behov.
Og det er noget andet, siger Svend Aage Madsen.
Psykologhjælp eller ej.
Mænd skal trækkes til psykolog! Og ofte vil de ikke tale med en psykolog, selvom de får
det tilbudt! Svend Aage Madsen advarer mod at tro, at udsagn som disse,
som florerer overalt, betyder, at de fleste mænd ikke har behov for og lyst til
psykologisk bistand fx som pårørende til kvinder med kræftsygdomme som
brystkræft og underlivskræft.
- Mænd får langt færre psykologydelser end kvinder, under en femtedel
så mange. Vi ved, at mænd er underbehandlede for
Mænd skal have meget kondepressioner i samfundet, og at deres selvmordsrate
krete spørgsmål, som ”Hvad
er 2-5 gange så høj som kvindernes. Samtidig ved vi
skete der i dag?”. Så udvikler
også, at når mændene først kommer i støttesamtaler,
det sig hen ad vejen til en
så har de lige så meget udbytte af det og bliver lige
flydende samtale.
så længe i forløbene som kvinderne. Så opgaven er
at finde ud af, hvordan vi laver tilbud til mænd som pårørende, som de
kan bruge. Det er der ingen, der har undersøgt, siger Svend Aage Madsen.
For Svend Aage Madsen er en af de grundlæggende årsager til, at
mænd slår sig i tøjret over ordet ”psykolog”, at de ikke ønsker at sætte
dagsordenen ”sygdom” for sig selv. Deres strategi er ikke at beskæftige sig
med sygdommen, så vejen ind til mændene må være at tilbyde dem noget,
der ikke lugter alt for meget af sygdom.
- Når først de sidder der, så snakker de jo ad helvede til. Men vejen
derhen er lang, de vil ikke opfattes som en tudeprins. Og samtidig vil de
også svært nødigt have sådan nogle brede spørgsmål som ”hvordan er det
for dig, at din kone har brystkræft”. Sådan et spørgsmål kan man stille til
en kvinde, altså ”Hvordan er det at have fået brystkræft”, og så svarer hun
i en halv time. Mændene derimod, de siger, at det ikke er så rart, og så
klapper de i. Mænd skal have meget konkrete spørgsmål, som ”Hvad skete
der i dag?”. Så udvikler det sig hen ad vejen til en flydende samtale, siger
Svend Aage Madsen.
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To gode råd til sidst
Alle mennesker er forskellige, og det samme gælder for ægtepar. Alligevel er
der to ting udover det ovenstående, der på tværs af forskellene kan være gode
råd at have med i et forløb, hvor en mand og en kvinde skal igennem et svært
sygdomsforløb.
For det første er det ifølge Svend Aage Madsen
Man vil måske også opdage,
fra en start at få talt sammen om, hvad det er for en
at man godt kan ændre på sin situation, de står overfor. Få sat ord på udfordringerne,
opfattelse af, hvad der er godt få spurgt hinanden, ”hvad tænker du om det her, og
at gøre.
hvad tænker jeg”. Ofte vil det være kvinden, der tager
initiativet til samtalen, og så skal manden være parat til det. Det kan gøres
meget konkret. Nu ligger der en dato for operationen, nu ved vi, hvilke dage, der
er kemoterapi etc., og hvad afføder det af praktiske og psykiske udfordringer.
- Hvis man får gjort det, vil meget være vundet. Så vil man for det første
have en fælles, formuleret platform, hvilket er en kæmpe fordel. Og man vil
måske også opdage, at man godt kan ændre på sin opfattelse af, hvad der er
godt at gøre. Altså ændre lidt i det spontane reaktionsmønster som en følge
af, at man sammen har udforsket den fælles situation og hinandens behov,
siger Svend Aage Madsen.
Derudover kan det være en rigtig god ide at huske at lave noget sammen,
der ikke handler om kræft. Tit vil ægtefæller være gode til at hjælpe hinanden
til at holde fast i hobbies eller andre frirum – hver for sig. Men det er mindst
lige så vigtigt at huske at gøre det sammen, så det at være sammen ikke bliver
lig med at forholde sig til sygdommen hele tiden.
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Overlæge
Anders Bonde Jensen
Onkologisk Afdeling
Århus Sygehus
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»Mændene søger
tilbage til
»som-før-heden«
D

e fleste mænd har et stort behov for, at tingene bliver, som de var før. De
ser behandlingen af kvindens brystkræft som noget meget konkret, der
skal overstås, og overstås godt. For kvinderne derimod ændrer brystkræften
ofte deres liv, uanset hvad, siger Anders Bonde Jensen.
Han er onkolog og specialist i behandling af brystkræft. Det vil sige,
at det er ham, der har ansvaret for den brystkræftramtes behandling efter
operationen og dermed ham, der følger kvinden – og hendes pårørende – under
hele behandlingsforløbet og de efterfølgende års kontrol. Dermed har han
åbnet dørene for mange ægtepar og inviteret dem indenfor til mange samtaler.
Den første samtale tages, når operationen er overstået. Som regel er alle
analyser af canceren også gennemført, og der er lagt et behandlingsforløb.
Generelt er der – siger Anders Bonde Jensen – sket en kolossal udvikling
i mændenes synlige støtte til deres ægtefæller. Mændene er med til mange
samtaler, og de er lyttende og støttende. Samtidig er der store forskelle i
de måder, de enkelte ægtepar håndterer samtalerne og deres indbyrdes
rollefordeling. Og der er ingen ”facitliste” over, hvordan samtalerne skal
forløbe, og mændene skal forholde sig.
Alligevel er der ting, der undrer Anders Bonde Jensen. Nogle gange også
ting, der bekymrer ham. Og tidspunkter, hvor han tænker, at ægteparret ikke
har fået talt ordentligt sammen, inden de kommer til samtalen med ham.
Den første samtale
Anders Bonde Jensen har en dagsorden for den første samtale efter kvindens
operation. For det første ønsker han at få at vide, hvad kvinden allerede ved
om sin sygdom, og derigennem få en fornemmelse af, hvordan kvinden har
det – også psykisk. Samtidig skal han have gennemgået den behandlingsplan,
der er lagt for kvinden ud fra de analyser, der er taget af canceren og den
diagnose, der er stillet. Første etape af behandlingsplanen skal gennemgås
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i detaljer, mens de øvrige etaper gennemgås mere overordnet for ikke at
overinformere. Erfaringen er, at de fleste patienter ikke kan overskue alle
detaljerne på dette tidspunkt alligevel.
De hjælper med at bære
For Anders Bonde Jensen er fokus på kvinden,
informationerne hjem, og
men han forsøger ikke at glemme ægtefællen. Han
jeg opfatter dem som enormt
plejer at huske at kigge på begge parter og have direkte
lyttende under samtalen.
øjenkontakt med manden. Især i denne indledende fase
indtager mændene mest en lyttende rolle – og det ser Anders Bonde Jensen
som noget, der kan være en stor hjælp for kvinden.
- Mændene udfylder rollen som medhjælpende hukommelse. De hjælper
med at bære informationerne hjem, og jeg opfatter dem som enormt lyttende
under samtalen, siger Anders Bonde Jensen.
Sedler
For nogle ægtepar spiller sedler med spørgsmål en stor rolle. For Anders Bonde
Jensen er der stor forskel på, med hvilken naturlighed sedlerne optræder under
samtalen. Dette opleves af overlægen ikke som en kønsforskel, for det er stort
set uden undtagelse altid kvindens seddel.
- Nogle kommer meget undseeligt med en lille lap, som om de faktisk
ikke selv opfatter det som OK at stille med en spørgsmålsliste. Andre kommer
med et stykke papir, som de lægger på bordet, og med en holdning om, at
det er min seddel, og den skal du forholde dig til. De sidstnævnte er oftest de
veluddannede og de, der er vant til at have kontrol i deres liv, siger Anders
Bonde Jensen.
Uanset sedlens beskaffenhed gennemgår Anders Bonde Jensen alle
spørgsmål. Ofte er det manden, der tager noter på svarene, og det opfatter
Anders Bonde Jensen som et ”helt fint” personligt supplement til det skriftlige
materiale, der bliver udleveret. Noterne kan være en måde at holde fast i de
enkelte faser i et ofte meget langt forløb med mange aktører og informationer.
I andre patientforløb ser han, at der oprettes en egentlig bog over forløbet – så
der er mange måder at holde fast i oplysningerne på.
Under hele forløbet er det kvinderne, der stiller
Enkelte gange braser en
langt de fleste spørgsmål – selv i den første fase, hvor
mand ud med etspørgsmål,
mange er i en slags chok over diagnosen. Mændene
der tydeligvis ikke er talt
kan supplere og huske kvinden på spørgsmål, der er talt
igennem hjemmefra.
igennem hjemmefra. Og nogle gange beder kvinden
manden om hjælp til at stille konkrete spørgsmål. Men det er kvinden, der i
de fleste tilfælde styrer spørgsmålene. Når manden har egne spørgsmål, plejer
Anders Bonde Jensen at tage kvindens spørgsmål først.
- Enkelte gange braser en mand ud med et spørgsmål, der tydeligvis
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ikke er talt igennem hjemmefra. Det kan være om noget, som kvinden ikke
ønsker at tage op eller ikke magter at forholde sig til lige på det tidspunkt. I
nogle tilfælde sender kvinden så manden et blik, og i andre siger hun ligeud,
at ”det skal vi ikke tale om nu”. Og vi læger ser det, som at det er kvinden,
der har ret til dagsordenen. Så vi følger kvinden i disse tilfælde, siger Anders
Bonde Jensen.
På kvindens territorium
Meget ofte er det dog, som om mændene ikke stiller ret mange spørgsmål,
fordi de er usikre på, om kvinderne ønsker det. ”Bliver hun rask?” er det
spørgsmål, som han som læge læser i mændenes øjne – men han ser også en
usikkerhed i forhold til, om det er et spørgsmål, de kan stille.
- Det er legitimt, at en brystkræftpatient er bange for at dø. Men det er
ikke så legitimt at være bange for at blive efterladt, eller i hvert fald ikke så
legitimt at fremkomme med disse bekymringer under samtalen om patientens
behandling. Den dimension ligger helt klart også hos mændene, siger Anders
Bonde Jensen.
Anders Bonde Jensen opfordrer helt generelt til, at parret får diskuteret
alle spørgsmål igennem hjemmefra, så man undgår situationer, der kan
komme bag på kvinden. Han minder her om, at der helt overordnet ikke
er ret meget, den ene har tænkt på, som den anden ikke også går og tumler
med. Det, der kan være svært, er at få delt sine bekymringer og spørgsmål
Når mænd ofte er tilbageholdende med at stille spørgsmål, tænker
Anders Bonde Jensen, at der kan være endnu en årsag: Nemlig at mændene
generelt i sygehusverdenen er på kvindernes ”territorium”. Stort set alle
sygeplejersker og lægesekretærer er kvinder, og stadig flere læger er kvinder.
Samtidig dominerer kvinderne i de netværksdannelser, som sygehusene
formidler kontakt til eller selv inviterer til. Det betyder, at mændene måske
ikke føler sig helt hjemme i situationen.
Ved bordet
Tilbageholdenheden ser Anders Bonde Jensen ikke bare i det forhold, at de
stiller færre spørgsmål generelt. Der er også noget med den måde, ægteparret
placerer sig på. Han bemærker det især den første gang, et ægtepar er til
samtale hos ham.
- Vi har på forhånd stillet to stole frem med lidt afstand til bordet, så
man kan komme til at sætte sig til rette. Når kvinden har sat sig, rykker hun
stolen helt tæt på bordet, så hun virkelig kan få kontakt med mig. Men manden
rykker ikke med. Lige dér bliver der en afstand mellem ægtefællerne, der også
forhindrer kropskontakt mellem parterne. Og kvinderne er jo i en situation
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til den første samtale, hvor de er bange for, hvad de får at vide. Så det undrer
mig, at så mange ikke rører ved hinanden, siger Anders Bonde Jensen.
Den afsluttende samtale
Ifølge Anders Bonde Jensen er det op mod 95 procent af alle kvinder, der har
en pårørende med til den første samtale. Af dem er det knapt tre fjerdedel,
der har en ægtefælle med – resten kan være en veninde, en søster, en datter
eller en søn. Undervejs i behandlingsforløbet møder mændene flittigt op, men
det er tydeligt, at der også er aftaler, hvor kvinderne kommer alene, hvilket
Anders Bonde Jensen finder ganske naturligt.
Der, hvor han ser grund til bekymring, er, når mændene ikke er med
ved den afsluttende samtale. Det er den samtale, som kvinderne kommer til
typisk tre uger efter sidste kemobehandling. Anders Bonde Jensen vurderer,
at kun 7 ud af 10 mænd er med ved denne samtale.
Det er ved denne samtale, at Anders Bonde Jensen taler med kvinden og den
pårørende om nogle af langtidseffekterne af behandlingen. Det kan være træthed,
det kan være den overgangsalder, de kommer i på grund af kemoterapien. Det kan
være de tørre slimhinder i skeden, der er et resultat af, at
Nu er behandlingen overstået, de er gået i overgangsalderen, eller en bivirkning ved de
og så mærker jeg hos mænanti-hormonelle midler. Det kan være føleforstyrrelser
dene og vel også hos resten
i fingrene efter kemoterapi, eller det kan være psykiske
af familien et stort behov for, eftervirkninger, som depression, søvnforstyrrelser eller
at tingene bliver som før.
angst for tilbagefald. Alt sammen noget, der påvirker
det liv, som kvinden og hendes familie skal leve efter endt behandling.
- Jeg oplever, at mændene har været meget støttende hele vejen igennem
behandlingsforløbet. Nu er behandlingen overstået, og så mærker jeg hos
mændene og vel også hos resten af familien et stort behov for, at tingene bliver
som før. Det er lige her, at synkroniteten kan går ud af forholdet. Altså at
mændene og kvinderne nogen gange stopper med at følges ad. Mændene er
klart hurtigere end kvinderne til at komme videre, siger Andes Bonde Jensen.
Ser godt ud.
Denne skæve tilstand kan ifølge Anders Bonde Jensen forstærkes af, at
moderne kræftpatienter langt hen ad vejen ser rigtigt godt ud. Og at det kan
være svært for mændene at forstå, at det, de ser, ikke nødvendigvis giver det
”rigtige” billede af, hvordan kvinderne har det. Måske ”overser” mændene
også noget – som fx den lille hormonpille, som nogle kvinder tager, og som
giver bivirkninger som hedestigninger eller tørre slimhinder, der kan påvirke
parrets seksualliv. Det kan alt i alt være svært for mændene at acceptere det,
der truer ”som-før-heden”.
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Overlæge Anders Bonde Jensen har mange års erfaring med samtaler
med brystkræftpatienter og deres ægtefæller. Vi har spurgt ham, om
han kan inddele mændene i nogle grupper ud fra deres rolle under
samtalerne. Her er hans svar:
1. De tavse og lyttende, der støtter alene ved deres tilstedeværelse.
2. De aktivt spørgende og videnssøgende.
3. De bange, som aktivt efterspørger forsikringer om, at det hele nok
skal gå – nogle gange ude af takt med patienten.
4. Patientens ”advokat”. Dem som vil sikre sig, at alt gøres bedst muligt,
og at deres hustru får den bedste behandling. Ind imellem kontrollerende.

- Jeg plejer at fortælle kvinderne og deres mænd, at forløbet ikke er overstået
med den sidste behandling. Og jeg hører fra en del kvinder, at det er lige præcist
på dette tidspunkt, at der opstår problemer. Tidligere har begge parter kunnet
se en ende på det. Men for kvinderne er der langtidsvirkninger, også ting, der
påvirker ægteskabet, seksualiteten og samlivet, siger Anders Bonde Jensen.
Han opfordrer altid parrene til at få talt sammen og få ”sat ord på”,
hvordan kræftsygdommen har ændret deres liv. Hvordan det har ændret
deres prioriteringer (eller i hvert fald kvindens) i livet.
Kvinderne kan mærke på
Hvordan det har ændret deres seksualliv, for eksempel
deres krop, at de skal være
fordi et samleje nu gør ondt på kvinden på grund af
tålmodige. Mændene skal
tørre slimhinder. En kræftsygdom kan ændre balancen
have sat ord på, og derfor vil
i forholdet, den kan ændre spillereglerne, og den kan
det være rigtigt godt, at alle
ændre på opfattelsen af tid.
mænd var med til den afslut- Kvinderne kan mærke på deres krop, at de skal
tende samtale.
være tålmodige. Mændene skal have sat ord på, og
derfor vil det være rigtigt godt, at alle mænd var med til den afsluttende
samtale. Jeg vurderer, at disse problemstillinger fylder meget for en stor
gruppe af kvinder, og at nogle af dem har meget svært ved at tale med deres
mænd om det, siger overlægen.
Sin ”egen” hjælp
Til gengæld tvivler Anders Bonde Jensen på nyttevirkningen af konsekvent
at tilbyde pårørende mænd psykologbistand. Af flere forskellige grunde. Dels
vil mange mænd især i starten af forløbet opfatte det som noget, der tager
fokus fra den syge hustru. Dels vil problemet være, at mange af de mænd,
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der kunne have brug for psykologbistand, nok ville sige nej til tilbuddet. For
Anders Bonde Jensen er der også en tredje, nok så væsentlig pointe.
- Hvis en ægtefælle har problemer, skal han have sin ”egen” hjælp,
altså ikke som en slags appendiks til patienten. Her bliver vores opgave at
sikre, at han ved, hvor han skal gå hen. Det er en opgave, vi prøver at løse
ved at foreslå, at de kontakter deres egen læge eller for eksempel Kræftens
Bekæmpelse, siger Anders Bonde Jensen.
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Mansoor Raza Mirza
Onkologisk Klinik
Finsencentret
Rigshospitalet
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Rollerne skifter
undervejs

M

ansoor Raza Mirza har beskæftiget sig med underlivskræft i hele
sit voksne liv. I de sidste 20 år har han arbejdet som onkolog med
speciale i kvinder med kræft i underlivet, hvilket vil sige, at han har siddet
overfor mange, mange kvinder, der efter endt operation har skullet i gang
med efterbehandling. Langt de fleste af kvinderne har en pårørende med,
som oftest deres ægtefælle.
- Jeg ser kvinder, der er angste for, hvad jeg vil fortælle dem om deres
sygdom. Og jeg ser mænd, der ikke viser, de er bange, fordi de ønsker at støtte
deres ægtefælle mest muligt, fortæller Mansoor Raza Mirza.
I kræftbehandlingen er de lægefaglige opgaver klart fordelt. Gynækologen
opererer, patologen analyserer prøverne af væv, og onkologen – som fx Mansoor
Raza Mirza – lægger efterbehandlingsplanen. Det er derfor Mansoor Raza
Mirzas opgave ved den første samtale at fortælle patienten om en eventuel
spredning af kræften og om den behandlingsplan, der er lagt.
Mænd har hjælperrolle
Mansoor Raza Mirza ser en klar rollefordeling mellem ægtefællerne ved
denne samtale. I langt de fleste tilfælde er det kvinderne selv, der fører ordet,
mens manden holder sig i baggrunden. Tre spørgsmål dominerer: Hvor spredt
er sygdommen, bliver jeg rask, og hvad er virkningen og bivirkningerne
af kemoterapien. Lægen har en klar fornemmelse af, at disse spørgsmål er
diskuteret grundigt igennem hjemme på forhånd.
Ved denne første samtale har Mansoor Raza Mirza sin egen dagsorden
med seks punkter:
• Hvordan har kvinden – og hendes mand - det.
• Hvad ved kvinden selv om, hvad hun fejler. Kan hun bruge ordet
”kræft”?
• Hvilket stadium er kræften på, og hvilken efterbehandling er der behov for.
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• Den konkrete behandling.
• Bivirkninger ved behandlingen.
• Hvilke kliniske studier (med nye behandlinger) vil patienten
kunne tilbydes.
For Mansoor Raza Mirza er kvinden i fokus ved denne første samtale.
Selvom overlægen forsøger at holde fokus på både kvinden og hendes
ægtefælle, vil patienten – uanset om overlægen vil det
Men efter min opfattelse er
eller ej – altid være målet for hans opmærksomhed.
det yderst sjældent, at det på Og et af målene uanset den planlagte dagsorden er
dette tidspunkt er manden,
at fornemme, om kvinden psykisk er i stand til at
der er i krise.
modtage informationer. Hvis hun ikke er det, fordi
angsten og usikkerheden dominerer totalt, så tager overlægen fat dér og
informerer blandt andet om Kræftens Bekæmpelses rådgivningscentre og
tilbud om psykologbistand.
- I enkelte tilfælde har jeg talt direkte til en mand om disse tilbud. Men
efter min opfattelse er det yderst sjældent, at det på dette tidspunkt er manden,
der er i krise. De opfatter i denne fase alene sig selv i en hjælperolle, siger
Mansoor Raza Mirza.
Hvad med børn
Når kvinden er diagnosticeret med livmoderhalskræft, og det er en yngre
kvinde, er der allerede ved den første samtale et ekstra tema, der er vigtigt:
Om strålingen vil beskadige underlivet så meget, at det vil umuliggøre
kvindens evne til at få børn. Eller om strålebehandling vil bringe kvinden i
overgangsalderen. I dag er der den mulighed, at man inden strålebehandling
enten kan flytte kvindens æggestokke udenfor stråleområdet eller operere
æggestokkerne ud og fryse dem og dermed æggene ned. Når der er en fast
partner med til samtalen, er det Mansoor Raza Mirzas opfattelse, at parterne
er lige engagerede og bekymrede ved udsigten til barnløshed.
- Jeg fortæller, at det med disse muligheder ikke er umuligt at blive gravid
efter strålebehandling. Vi taler også om andre udveje, for eksempel at der
nu er mulighed for at adoptere, hvis en kvinde efter fem års kontrol ikke har
fået tilbagefald, fortæller Mansoor Raza Mirza.
Mansoor Raza Mirza er meget omhyggelig med at udpensle, hvor
meget – eller rettere hvor lidt – en kvinde kan klare efter strålebehandling
og kemoterapi. Dette er henvendt lige så meget til manden som til kvinden.
- Jeg siger klart til manden, at som en tommelfingerregel kan en kvinde
intet klare en uge efter kemoterapien. Ikke madlavning, ikke rengøring.
Intet. Og det er min opfattelse, at mændene forstår, hvad deres rolle er i dette
forløb, siger han.
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De ”forkerte” spørgsmål
Ved en livmoderhalskræft får kvinden både strålebehandling og kemoterapi.
I disse tilfælde gør Mansoor Raza Mirza meget ud af at fortælle, at strålingen
har en række bivirkninger, der påvirker kvindens – og dermed mandens –
seksualitet. Slimhinderne i skeden bliver sarte, det svider, og der kommer langs
ad vejen arvæv, også i den nederste del af skeden. Skeden klistrer ofte sammen
og bliver stiv. Alt i alt gør det ondt og det er ikke behageligt for patienten at
have samleje. Langt fra alle kvinder oplever disse bivirkninger i fuld skala.
Nogle vil få dem i ringe grad, andre vil have massive gener.
Også ved æggestokkræft kan der være bivirkninger både ved operationen
og kemoterapien, der besværliggør seksualiteten. Alene det at være opereret
i underlivet kan give en psykisk barriere, elasticiteten i skeden er måske
mindsket, og slimhinderne kan være påvirkede af kemoterapien.
Som den, der følger kvinden under hele beDet er stort set altid
handlingsforløbet, er det Mansoor Raza Mirza, der
kvinderne, der sidder og
håndterer disse bivirkninger. Som læge forsøger han
fortæller, at de har det svært.
at invitere til den størst mulige åbenhed omkring de
Det er ikke mændene. Hvorseksuelle problematikker, der måtte være. Alligevel
for er mændene ikke aktive i
oplever han ikke sjældent, at det kan være svært for et
den snak? Jeg ved det ikke.
ægtepar at tale om, når de sidder hos ham.
- Det er stort set altid kvinderne, der sidder og fortæller, at de har det
svært. Det er ikke mændene. Hvorfor er mændene ikke aktive i den snak? Jeg
ved det ikke. Er de bange for at stille de forkerte spørgsmål? Er de bange for,
at et spørgsmål vil blive opfattet forkert af deres ægtefælle? Jeg ved det ikke,
siger Mansoor Raza Mirza.
Ind imellem oplever han, at når han har en kvinde på tomandshånd – altså
uden manden – er det lettere for kvinden at være åben. Som regel er hans
erfaring dog, at jo bedre han kender kvinden og hendes ægtefælle, jo mere
åbent bliver problemerne berørt.
Manden mere tydelig
Mansoor Raza Mirza sidder også overfor mange ægtepar, hvor kvindens
underlivskræft er kommet tilbage, hvor der er tilbagefald. Og her er det
klart lægens opfattelse, at der ofte sker et skift i rollerne manden og kvinden
imellem. Når kræften vender tilbage, træder manden mere tydeligt frem
under samtalerne. Han har behov for at få svar på nogle spørgsmål, der ikke
tidligere har været væsentlige.
- Det kan være, hvad tilbagefaldet betyder for deres fælles fremtid. Det
kan være, hvordan det påvirker hans muligheder for at arbejde og tage på
forretningsrejse. Eller hvad det betyder for de praktiske ting i hjemmet. I
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dette forløb får man meget mere direkte dialog med mændene. Muligvis kan
noget af ændringen også skyldes, at mændene langs ad vejen kommer til at
føle sig mere trygge ved selv at stille spørgsmål, siger Mansoor Raza Mirza.
I denne fase, hvor mændene træder mere tydeligt frem, bliver det også
mere tydeligt, når en mand har brug for hjælp.
Mansoor Raza Mirza har stort set aldrig mændene på tomandshånd.
Men hvad ville han sige til dem, hvis han havde?
- Baseret på de mere end tyve års erfaring, jeg har, tror jeg, at jeg ville
sige to ting. Den ene er baseret på, at jeg er patientens ambassadør. Og som
ambassadøren ville jeg fortælle mændene, at det er nu, deres koner har behov
for maksimal omsorg og hjælp. Den anden er, at de også skal tænke på sig
selv. For hvis man ikke selv har noget energi, kan man jo heller ikke give
noget videre til sin kone, siger Mansoor Raza.
Mansoor Raza Mirza ved godt, at det svære for en mand er at vide,
hvornår balancen skal tippe den ene vej og hvornår den anden. Som læge
synes han, at han får en bedre og bedre forståelse
For hvis man ikke selv har
for de mennesker, han sidder overfor, og dermed
noget energi, kan man jo
også for, hvilke hensyn, der skal tages hvornår. Og
heller ikke give noget videre
helt generelt vil dette være meget afhængigt af, hvor
til sin kone.
i kvindens sygdomsforløb, parret er. Hvis det er i
de første faser, hvor der er et håb om helbredelse, så er det mest nærliggende
at skubbe egne behov og følelser til side.
Tænke på egne behov
Men er kvinden der, hvor der ikke er håb om helbredelse, men der til gengæld
sættes ind med livsforlængende behandling, så skal manden tænke mere på
sine egne behov. I disse tilfælde anbefaler lægen – hvis han kan mærke, at
mændene er i krise - at de søger psykologbistand, og han opfordrer dem til
at få hjælp til at løse de praktiske ting i deres hverdag.
Men Mansoor Raza Mirza er godt klar over, at det langt fra er altid, at
det kommer frem i samtalen, hvordan manden har det. For det er – når alt
kommer til alt – kvinden, der er i fokus.
- Så uanset hvor meget klogere, jeg er blevet over årene, så handler jeg
på mange måder, som jeg altid har gjort. Som læge har man begrænset tid,
og det er kvinden, der har sygdommen. Det er hende, der er i fokus hos mig,
siger han.
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Kort om
brystkræft

Hvad er Et bryst er sammensat af kirtelvæv, som er indlejret i fedt og bindevæv.
brystkræft? Brystkirtlerne består af kirtelceller, der kan producere mælk, og udførselsgange,
der kan transportere mælk. Brystkræft (cancer mammae) opstår næsten altid
i kirtelvævet eller i en mælkegang.

Statistik Brystkræft er den hyppigste kræftform for kvinder, og den rammer cirka en
ud af ni danske kvinder. I Danmark diagnosticeres omkring 4150 kvinder
årligt med brystkræft. Brystkræft er uhyre sjælden hos kvinder under 25 år.
Sandsynligheden for at overleve brystkræft er afhængig af, hvor fremskreden sygdommen er på det tidspunkt, hvor den opdages. Især spredning
af kræftceller til armhulens lymfekirtler spiller en rolle, men også knudens
størrelse, kvindens alder og selvfølgelig behandlingsindsatsen har afgørende
betydning for overlevelsen.
I dag vil godt 80 procent af alle kvinder med brystkræft være i live fem
år efter, at de har fået diagnosen.
Husk altid, at en statistik intet siger om chancerne for overlevelse for
den enkelte patient. Statistikken vil som oftest heller ikke tage højde for de
seneste lægelige fremskridt.

Diagnose Hjørnestenen i selve diagnosticeringen af brystkræft er en såkaldt triple-test,
der består af en røntgenundersøgelse af brystet, ultralydsscanning af brystet
og armhulen og en vævsprøve (nålebiopsi). Hvis vævsprøven viser, at kvinden
har brystkræft, er næste skridt en operation.
Kvinden vil som oftest først få den endelige diagnose og vurdering af
brystkræftens type efter en operation. 95 procent af alle kvinder, der har fået
konstateret brystkræft, bliver opereret.
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Operation Hovedformålet ved operationen er at fjerne kræftknuden. På baggrund af den
foreløbige diagnose vil kvinden få tilbudt enten en brystbevarende operation
(lumpektomi) eller en operation, hvor hele brystet fjernes (mastektomi).
Muligheden for en brystbevarende operation afhænger blandt andet af
kræftknudens type, størrelse, placering og selve brystets størrelse. I andre
tilfælde er det nødvendigt, at man får fjernet hele brystet for at sikre, at al
kræft er væk.
Under operationen vil lægerne samtidig undersøge, om kræften har
spredt sig til lymfeknuderne i armhulen. Der findes en-tre lymfeknuder i
armhulen, som er de første, der modtager lymfevæske fra kræftknuden i
brystet, og det er ofte dem, der sidder tættest på kræftknuden. Disse kaldes
skildvagtslymfeknuderne (sentinel nodes). Hvis disse skildvagtslymfeknuder
ikke indeholder kræftceller, er risikoen for, at andre lymfeknuder i armhulen
indeholder kræftceller, meget lille. Metoden sikrer, at man ikke får fjernet
flere lymfeknuder end nødvendigt. Det nedsætter risikoen for senfølger som
hævelse af armen (lymfødem), smerter og problemer med at bevæge armen.

Typeinddeling
og risikogrupper

90 procent af alle brystkræftpatienter er i højrisikogruppen. Dette betyder,
at de tilbydes behandling efter operationen for at nedsætte risikoen for, at
sygdommen vender tilbage. Kvinden er i høj-risikogruppen, hvis blot mindst
en af følgende betingelser er opfyldt:
• Kvinden er under 50 år
• Kvinden er over 50 år, og knuden er større end 1 cm
• Sygdommen har spredt sig til lymfeknuderne i armhulen
• Knuden er aggressiv (anaplasigrad II eller III)
• Knuden er ikke er følsom over for østrogen
• Knuden er HER-2 positiv
• Gentest viser, at genet TOP2A er abnormt.
Hvis ingen af ovenstående betingelser er opfyldt, tilhører brystkræftpatienten
lavrisikogruppen og bliver derfor som regel ikke tilbudt medicinsk behandling
efter operationen.

Behandlings- Efter operationen og typeinddelingen vil kvinden blive indkaldt til en samtale,
plan hvor onkologen præsenterer en plan for efterbehandling. Behandlingen
kan omfatte kemoterapi, anti-hormonel behandling, antistof-behandling og
strålebehandling.
En behandlingsplan bygger på de bedst kendte og afprøvede teknikker
og medikamenter. Lægerne vil ved præsentationen af behandlingsplanen
fortælle om eventuelle kliniske studier, som kvinden kan overveje at indgå i.
Et klinisk studie er en undersøgelse af effekten af en ny behandling for at finde
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ud af, om den skal indføres i Danmark. Sammenslutningen af kræftafdelinger
i Danmark beskriver på hjemmesiden www.skaccd.org under menupunktet
”protokolliste” alle de kliniske forsøg, der måtte være i gang ift. brystkræft
i Danmark.

Kemoterapi Kemoterapi er en medicinsk måde at slå kræftceller ihjel. Lægerne taler ind
imellem om ”systemisk” behandling. Med dette menes, at kemoterapien kan
ramme kræftceller i hele kroppen.
Kemoterapi gives i en blodåre gennem et drop eller som tabletter.
Kvinden får kemoterapi på hospitalet en gang hver tredje uge, seks gange i
alt. Hun skal som regel ikke indlægges under behandlingen.
Bivirkningerne ved kemoterapi varierer fra person til person og afhænger
af, hvilke stoffer der anvendes og dosis. Det kan være utilpashed, kvalme,
opkastninger, diarre, øget risiko for infektioner og hårtab. Nogle kvinder
oplever uregelmæssighed i deres menstruationer. Hvis en kvinde er i overgangsalderen, kan der opstå symptomer som hedeture, humørsvingninger
og ledsmerter. Negleforandringer og nedsat følesans i hænder og fødder ses
også som bivirkninger.

Stråle- Strålebehandling er behandling med højenergi-stråler, der ødelægger kræftcelbehandling lerne.
Hvis en kvinde har fået foretaget en brystbevarende operation, hvis
sygdommen på operationstidspunktet har bredt sig til lymfeknuderne i
armhulen, eller hvis svulsten i brystet var større end 5 cm, vil kvinden få
tilbudt strålebehandling.
Strålebehandling gives typisk fem dage om ugen i fem til seks uger. Selve
bestrålingen gør ikke ondt, og den tager kun nogle få minutter hver gang.
Forbigående bivirkninger ved strålingen kan være rødme, ømhed og
kløe i det bestrålede område. Kroniske bivirkninger kan være uskadelige
hudforandringer, smerter i brystet og en øget fasthed af brystvævet.

Biologisk Behandlingsplanen omfatter ofte andre former for adjuverende behandling
behandling (adjuvere: at hjælpe).
Hvis kræfttypen er hormonfølsom, det vil sige påvirkelig af kroppens
naturlige kønshormoner (østrogenreceptor-positiv), tilbydes efterbehandling
med anti-østrogener i fem år. Medicinen blokerer det naturlige hormon
østrogen og nedsætter dermed risikoen for tilbagefald. Bivirkninger kan være
symptomer som ved overgangsalderen og smerter i muskler og led.
20-30 procent af alle brystkræfttilfælde er HER2-positive, det vil sige,
at kræftcellerne har mange HER2 ”modtagere” på overfladen. Kvinder med
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denne type kræft har større risiko for tilbagefald af kræften. I dag findes medicin
eller antistoffer, der er udviklet til at binde sig til HER2 ”modtagerne” og
dermed hæmme kræftcellernes vækst eller ligefrem få dem til at gå til grunde.
Medicinen gives i væskeform via et drop en gang hver tredje uge i alt 17 gange.
Bivirkninger kan være kortvarig feber og kulderystelser og i sjældne tilfælde
allergiske reaktioner. Medicinen gives i dag både til fremskreden brystkræft
og som forebyggende behandling efter operation og kemoterapi.

Rekon- At få rekonstrueret brystet betyder, at en kvinde ved operation får en efterligstruktion af ning af brystet, enten ved hjælp af en protese, ved at bruge sit eget væv eller
brystet ved en kombination af de to dele. En brystrekonstruktion foretages på en
plastikkirurgisk afdeling. Det er denne afdeling, der kan give fyldestgørende
besked om, hvilke muligheder der er for en rekonstruktion.

Kontrol Når kvinden har afsluttet sin behandling, bliver hun som regel tilbudt kontrol i
en periode på tre-ti år. Ved kontrolbesøgene bliver hun undersøgt og taler med
en læge om eventuelle symptomer eller gener efter behandlingen. Derudover
vil der blive foretaget mammografi med jævne mellemrum.

Tilbagefald Et tilbagefald kan enten være lokalt eller forekomme fjernt fra den oprindelige
kræftsvulst. Ved et lokalt tilbagefald er det som regel muligt at fjerne den nye
knude ved operation. Strålebehandling kan også være en effektiv behandling,
og hvis knuden er hormonfølsom, får man ofte også anti-hormonbehandling.
Får en kvinde fjernmetastaser fra sin brystkræft, sker det oftest til
knogler, lever, lunge og hjerne. Brystkræft, der har spredt sig til andre organer,
kan som regel ikke helbredes, men kvinden kan få medicin, der kan være
livsforlængende, give en bedre livskvalitet samt nedsætte risikoen for alvorlige
komplikationer.

Læs mere Du kan læse meget mere om brystkræft på Kræftens Bekæmpelse www.cancer.
dk, på det amerikanske sundhedsministeriums hjemmeside, www.cancer.gov
eller på www.cancer.net, der er de amerikanske kræftlægers hjemmeside.
Kilder: Overlæge Anders Bonde Jensen, www.cancer.dk og www.cancer.org
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Kort om
æggestokkekræft

Hvad er Æggestokkræft (ovariecancer) er kræft, der begynder i eller på den ene eller
æggestokke- begge æggestokke i underlivet. Den mest almindelige type æggestokkræft
kræft? begynder på ydersiden af æggestokkene.
Kvinder har to æggestokke, der på en måde svarer til testiklerne på mænd.
Allerede i fosterstadiet produceres de kvindelige æg, og ved fødslen har det lille
(pige-)barn alle de æg, hun vil have til rådighed hele livet. Æggene produceres
og opbevares i æggestokkene, og når kvinden bliver kønsmoden, bliver de
kønsmodne æg med cirka en måneds mellemrum frigivet fra æggestokkene.
Æggestokkene er samtidig kirtler, der producerer forskellige kønshormoner, hovedsageligt østrogen og progesteron.

Statistik I Danmark bliver cirka 480 kvinder hvert år diagnosticeret med æggestokkræft.
Æggestokkræft er en sjælden kræftform – den sjettehyppigste for kvinder.
Æggestokkræft rammer oftest kvinder over 60 år, men også yngre kvinder
kan få den.
I dag vil næsten halvdelen af alle nydiagnosticerede æggestokkræftpatienter være i live fem år efter diagnosen. Størst sandsynlighed for overlevelse
har en kvinde, hvis kræften på diagnosetidspunktet ikke har spredt sig. Hvis
kræften på diagnosetidspunktet ikke har spredt sig udenfor æggestokkene,
er overlevelsesgraden over 90 procent. Hvis kræften har spredt sig til andre
organer eller andet væv i bækkenet, vil cirka tre ud af fire kvinder være i live
fem år efter diagnosen. Hvis kræften har spredt sig til dele af kroppen, der
ligger fjernt fra æggestokkene, er dette tal 25-30 procent.
Husk altid, at en statistik intet siger om chancerne for overlevelse for
den enkelte patient. Statistikken vil som oftest heller ikke tage højde for de
seneste lægelige fremskridt.
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Diagnose Ved den første mistanke om, at en kvinde har en svulst i underlivet, henvises
hun til en gynækolog. Denne vil ved forskellige metoder (ultralydsscanning,
blodprøver og CT- eller MR-scanning) forsøge at få be- eller afkræftet mistanken
om, at der foreligger en kræftsvulst. Det er sjældent, at en diagnose stilles på
dette tidspunkt via en vævsprøve (biopsi). Hvis mistanken om en kræftsvulst
består efter gynækologens tests, vil kvinden blive opereret.

Operation Før operationen vil kvinden i visse tilfælde få op til tre serier kemoterapi. Dette
bevirker, at kræften skrumper og er lettere at operere.
Ved operationen får kvinden som oftest fjernet begge æggestokke og
begge æggeledere, livmoderen, æggeledere, lymfeknuder samt fedtklædet,
der hænger foran tyktarmen. Kirurgen vil som regel også fjerne blindtarmen
og andet væv.
Hvis en kvinde med æggestokkræft ønsker at blive gravid senere i sit liv,
og kræften er i et tidligt stadie, er det i visse tilfælde muligt kun at bortoperere
den ene æggestok og den ene æggeleder.

Stadie- Efter en operation vil lægerne præcist kunne karakterisere kræftsygdommen.
inddeling Dette gøres for at kunne lægge den bedst mulige behandlingsplan.
Der er fire stadier, l, ll, lll og lV, afhængigt af både kræftens størrelse, spredning
til lymferne og til andre organer.
• Ved stadium I sygdom er sygdommen begrænset til æggestokkene.
• Ved stadium II sygdom vokser sygdommen ud i bækkenet udenfor æggestokkene.
• Ved stadium III sygdom har sygdommen spredt sig udenfor bækkenet, men
holder sig indenfor bughulen.
• Ved stadium IV sygdom er der spredning fx til lungehinden eller leveren.

Efterbehand- Efter operationen og stadieinddelingen vil kvinden blive indkaldt til en samtale,
lingsplan hvor onkologen præsenterer en efterbehandlingsplan. Planen vil også afhænge
af kvindens sundhedstilstand i øvrigt og hendes eventuelle ønsker om senere
at blive gravid.
Når en kvinde har æggestokkræft, vil behandlingen som regel omfatte
operation og kemoterapi.
En behandlingsplan bygger på de bedst kendte og afprøvede teknikker
og medikamenter. Onkologen vil ved præsentationen af behandlingsplanen
fortælle om eventuelle kliniske studier, som kvinden kan overveje at indgå
i. Et klinisk studie er en undersøgelse af effekten af et nyt lægemiddel for
at finde ud af, om det skal godkendes i Danmark.
Sammenslutningen af kræftafdelinger i Danmark beskriver på hjemmesi-
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den www.skaccd.org under menupunktet ”protokolliste” alle de kliniske
forsøg, der måtte være i gang ift. æggestokkræft i Danmark.

Kemoterapi Kemoterapi er en medicinsk måde at slå kræftceller ihjel. Lægerne taler ind
imellem om ”systemisk” kemoterapi. Med det menes kemoterapi, der er rettet
mod hele kroppen. Formålet med kemoterapi er at ødelægge kræftceller, der
måtte være tilbage efter operationen.
Bivirkningerne ved kemoterapi varierer fra person til person og afhænger af
dosis. De kan være træthed, infektionsfare, kvalme og opkast, hårtab, tab af
appetit, føleforstyrrelser og diarré. Bivirkningerne forsvinder som regel, efter
at kemoterapi-behandlingerne stopper.

Biologisk En ny kommende behandlingsmulighed er biologiske antistoffer, og i øjeblikket
behandling foregår der en intens forskning og adskillige kliniske studier i hele verden. Allerede nu har man påvist positive resultater med biologiske antistoffer. Patienter,
som modtager efterbehandling med kemoterapi kombineret med et biologisk
antistof, har forbedrede chancer for at leve længere uden sygdomsforværring
sammenlignet med patienter, der kun får kemoterapi. Man forventer, at disse
og andre kliniske forskningsresultater vil forbedre behandlingen af patienter
med ovariekræft.

Stråle- Stråling er normalt ikke en del af en behandlingsplan ved æggestokkræft.
behandling Men det bruges i sjældne tilfælde for at lindre smerter – fx hvis en knude
trykker på en nerve.

Kontrol Kvinder, der har afsluttet behandling for æggestokkræft, bliver tilbudt kontrol
de første fem år derefter. De første to år bliver de indkaldt hver tredje måned,
herefter hvert halve år.

Tilbagefald Kvinder, der har haft æggestokkræft, skal være opmærksomme på symptomer,
der ligner dem, de havde ved den første diagnose. De mest almindelige
symptomer er oppustethed, smerter i underliv eller bækken, besvær ved at
spise og følelsen af hurtig at blive mæt og problemer med hyppig og meget
akut vandladning.

Læs mere Du kan læse meget mere om æggestokkræft på Kræftens Bekæmpelse www.cancer.dk og på det amerikanske sundhedsministeriums hjemmeside, www.cancer.
gov eller på www.cancer.net, der er de amerikanske kræftlægers hjemmeside.
Kilder: Overlæge Mansoor Raza Mirza, www.cancer.dk og Danske Regioner.
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Kort om
livmoderhalskræft

Hvad er Livmoderhalskræft (cervixcancer) er kræft i den nederste, snævre del af
livmoder- livmoderen. Livmoderen er det pæreformede indre kønsorgan, hvor et befrugtet
halskræft? æg lejrer sig og vokser. Ved fødslen støder livmodermusklen barnet ud gennem
det, der hedder fødekanalen, der består af livmoderhalsen og skeden.
Livmoderhalskræft skyldes en infektion med et virus kaldet HPV ( Human
Papilloma Virus). Livmoderhalskræft menes at starte som celleforandringer,
der karakteriseres som abnorme, men som ikke er kræft. I dag eksisterer der
en vaccine mod livmoderhalskræft, der for at være fuldt effektiv skal gives
inden seksuel debut. Derudover tilbydes alle kvinder mellem 23 og 59 år en
screening for celleforandringer. Kvinder med svære celleforandringer i det
nederste af livmoderhalsen får foretaget en operation (et keglesnit), hvor det
usunde væv fjernes.
Man taler først om livmoderhalskræft, når forstadierne til kræft (abnorme
celleforandringer) har udviklet sig til egentlige kræftceller, som har aggressiv
vækst, eller de har spredt sig til andre organer.

Statistik I Danmark bliver cirka 380 kvinder hvert år diagnosticeret med livmoderhalskræft. Livmoderhalskræft er en sjælden kræftform, den niende mest hyppige
kræftform for kvinder. Cirka halvdele af de kvinder, der får livmoderhalskræft,
er på diagnosetidspunktet under 45 år.
I dag vil omkring 7 ud af 10 kvinder, der får konstateret livmoderhalskræft,
være raske fem år efter, at sygdommen konstateres, og de bliver behandlet.
I tilfælde, hvor sygdommen opdages tidligt, vil omkring 9 ud af 10 kvinder
være raske fem år efter diagnose og behandling.
Husk altid, at en statistik intet siger om chancerne for overlevelse for
den enkelte patient. Statistikken vil som oftest heller ikke tage højde for de
seneste lægelige fremskridt.
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Diagnose Ved den første mistanke om livmoderhalskræft vil en kvinde blive henvist til en
gynækolog. En række tests, hvor gynækologen blandt andet tager ”udskrab”
af celler og analyserer disse, vil i første omgang kunne bestyrke mistanken om
livmoderhalskræft, men det er kun en egentlig biopsi, der vil kunne føre til en
sikker diagnose. En biopsi vil kunne foretages af en praktiserende gynækolog.
Hvis biopsien afslører, at der er tale om livmoderhalskræft, vil kvinden blive
henvist til en gynækologisk kirurg med henblik på endelig fastlæggelsen af
kræftens omfang.

Stadie- Efter de supplerende tests vil lægerne præcist kunne karakterisere kræftsygdominddeling men. Dette gøres for at kunne lægge den bedst mulige behandlingsplan. Der
er fire stadier, l, ll, lll og lV, afhængigt af både kræftens størrelse, spredning til
lymferne og til andre organer.
• Stadium I: Dette er det tidligste stadium af sygdommen. Kræften er her
lokaliseret til selve livmoderhalsen og har ikke spredt sig uden for denne.
• Stadium II: Kræftsvulsten har spredt sig udenfor selve livmoderhalsen, og
kan enten være vokset ned i den øverste del af skeden eller kan have bredt
sig ud i vævet på hver sin side af livmoderhalsen.
• Stadium III: Kræften kan her have bredt sig til den nederste del af skeden
eller være vokset helt ud til bækkenknoglen.
• Stadium IV: I dette stadium har kræften spredt sig til blære, tarm eller til
andre organer.
Chancerne for at blive helbredt er større, jo tidligere stadium sygdommen
opdages i.

Behandlings- Behandlingsplanen for livmoderhalskræft afhænger både af kræftens omfang,
plan af kvindens sundhedstilstand i øvrigt og af hendes eventuelle ønsker om senere
at blive gravid. De mest almindelige former for behandling er operation,
og/eller strålebehandling med samtidig kemoterapi.
Små stadier af sygdommen (op til en cm) behandles med operation.
Enkelte patienter vil have behov for efterbehandling med stråler og samtidig
kemoterapi. Alle andre tilfælde, hvor kræften ikke har spredt sig udenfor
bækkenet bliver behandlet med stråling og samtidig kemoterapi. De få kvinder,
hvor kræften først opdages meget sent, får livsforlængende kemoterapi.
En behandlingsplan bygger på de bedst kendte og afprøvede teknikker
og medikamenter. Lægerne vil ved præsentationen af behandlingsplanen
fortælle om eventuelle kliniske studier, som kvinden kan overveje at indgå
i. Et klinisk studie er en undersøgelse af effekten af et nyt lægemiddel for
at finde ud af, om det skal godkendes i Danmark. Sammenslutningen af
kræftafdelinger i Danmark beskriver på hjemmesiden www.skaccd.org
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under menupunktet ”protokolliste” alle de kliniske forsøg, der måtte være
i gang ift. livmoderhalskræft i Danmark.

Operation Ved operationen fjerner den gynækologiske kirurg så meget som muligt af
kræftvævet. Afhængigt af, hvor kræften eventuelt har spredt sig til, fjerner
kirurgen udover livmoderhalsen livmoderen, skeden, dele af tyktarmen,
blæren og andet væv.
Afhængigt af kræftens beliggenhed og spredning kan kvinder, der ønsker
at kunne blive gravide, tilbydes en operation kaldet ”trachelectomy”, hvor
en del af livmoderhalsen bevares.

Stråle- Strålebehandling er behandling med meget kraftige røntgenstråler, der ødelægbehandling ger kræftcellerne. Ved strålebehandling mod livmoderhalskræft skelnes mellem
udvendig strålebehandling, der gives fra en maskine placeret udenfor kroppen,
og indvendig strålebehandling, der gives af et apparat, der føres ind i skeden.
Læger vil i visse tilfælde fraråde patienter at have samleje under et
stråleforløb.
Bivirkninger ved udvendig stråling kan være træthed, hudreaktioner og
maveproblemer. Ved indvendig stråling kan bivirkningerne være alvorlige
og livsvarige. Disse kan være generende arvæv i skeden, tarmproblemer,
problemer med vandladning, hævede ben eller dannelse af fistler.

Kemoterapi Kemoterapi er en medicinsk måde at slå kræftceller ihjel. Lægerne taler ind
imellem om ”systemisk” kemoterapi. Med dette menes, at kemoterapien kan
ramme kræftceller i hele kroppen.
Bivirkningerne ved kemoterapi varierer fra person til person og afhænger
af dosis. De kan være træthed, infektionsfare, kvalme og opkast, hårtab,
tab af appetit og diarré. Disse bivirkningerne forsvinder som regel efter, at
kemoterapi-behandlingerne stopper.
For nogle kvinder vil kemoterapien have bivirkninger, der ikke forsvinder
igen. Kvinden kan miste evnen til at få børn, fordi vævet i kønsorganerne
ødelægges, eller hun kan komme i overgangsalderen for tidligt.

Kontrol Efter endt behandling går en kvinde normalt til kontrol i fem år.
Tilbagefald Kvinder, der har haft livmoderhalskræft, skal være opmærksomme på symptomer som blødning i skeden eller smerter, der stråler ned til benene. Et lokalt
tilbagefald er et tilbagefald, hvor kræften kommer igen i samme område som
sygdommen. Et metastatisk tilbagefald er et tilbagefald, hvor sygdommen har
spredt sig til andre dele af kroppen.
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Læs mere Du kan læse meget mere om livmoderhalskræft på Kræftens Bekæmpelse
www.cancer.dk, på det amerikanske sundhedsministeriums hjemmeside,
www.cancer.gov eller på www.cancer.net, der er de amerikanske kræftlægers
hjemmeside.
Kilder: Overlæge Mansoor Raza Mirza, www.cancer.dk og Danske Regioner.
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Hvor kan du
henvende dig
og få støtte?
Nedenstående liste er ikke udtømmende, blandt andet er mange hospitaler i disse år i gang med
at oprette patientskoler indenfor en række sygdomme.

KIU: Patientforeningen
for kvinder, der har eller
har haft kræft i underlivet.
www.cancer.dk/kiu

Patienter og pårørende kan henvende sig til en kontaktperson i
KIU, der kan skaffe kontakt med andre par i samme situation.
Patienter og pårørende kan udveksle erfaringer og få råd fra andre
i samme situation. Man kan selv vælge, om man vil være anonym
eller stå frem med navn, når man kontakter KIU.

Patientforeningen DBO
(Dansk Brystkræft
Organisation)

Har ind imellem aktiviteter rettet direkte mod pårørende – check
hjemmesiden.

www.cancer.dk/kiu

Landsforeningen
mod Brystkræft

Har ind imellem aktiviteter rettet direkte mod pårørende – check
hjemmesiden.

www.brystkraeftforeningen.dk

Rigshospitalet,
København
www.rigshospitalet.dk
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Afholder en gang om måneden et aftenarrangement for pårørende til
kræftpatienter. Se emne og oplægsholder i Rigshospitalets kalender.
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Odense
Universitetshospital
www.ouh.dk

Kræftens
Bekæmpelse
rådgivningscentre

Patientskole for kvinder med brystkræft og deres pårørende. Undervisningen på brystkræftskolen varetages af tværfagligt team
bestående af: speciallæge, fysioterapeut, diætist, sexolog, psykolog,
socialrådgiver og sygeplejersker

Mange rådgivningscentre rundt omkring i landet har tilbud, der er
rettet mod de pårørende – samtaler med en rådgiver, selvhjælpsgrupper etc. Check Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

www.cancer.dk

Kræftens
Bekæmpelse
Online forum for
patienter og pårørende

Et lukket forum, hvor patienter og pårørende kan udveksle erfaringer
og få råd fra andre i samme situation. Man kan selv vælge, om
man vil være anonym eller stå frem med navn.

www.cancerforum.dk
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