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Ingen hjælp efter kræft i hjernen
Jan Pedersen har hjernekræft. Efter operationen mangler et stykke
af hjerneskallen. Hvis han falder uheldigt kan han dø. Gangbesvær
og epilepsi er nogle af sideeffekterne af sygdommen. Han og familien savner hjælp til at komme videre. Om hjernekræft side 4-8.

bagsiden

Leder

SÅ HJÆLP DOG PATIENTER
Kræft i hjernen er en sygdom, der ofte giver meget store og
nogle gange uforståelige følger. Patienterne kan have alvorlige
fysiske problemer – lammelser, dårlig førlighed, epilepsi etc.
De kan have ændret personlighed – nogle gange ganske
meget. Og så er der angsten. Og hjælpeløsheden. Kommer
kræften igen? Og kan jeg tillade mig at ligge min familie så
meget til last, når jeg har brug for hjælp til alt muligt?
Det er de færreste, der helt uden hjælp kan klare at komme
videre med livet efter at være blevet ramt af en dødelig sygdom. Men det er desværre, hvad de fleste patienter med hjernekræft – og deres familier – er overladt til: At komme videre
selv.
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De unge enkers klub
De har alle mistet deres mand til kræft, da børnene
var helt små. De nåede aldrig at få startet et rigtigt
familieliv – men nu har de hinanden. De er blevet
hinandens familie. Læs side 18.

MED HJERNEKRÆFT
For der er ganske simpelt ikke tilbud om genoptræning til patienterne. Hjernecentrene tager ikke imod patienter, hvis sygdom
ikke med sikkerhed er ”overstået”. Det kan man ikke sige om
hjernekræftpatienter. For ingen ved, om kræftsvulsten kommer
igen eller vokser sig større.
Der er gode genoptræningstilbud til patienter, der har haft hjerneblødning eller blodprop i hjernen – heldigvis. Det er dejligt, at
man kan gøre så meget for de patienter. Men hvorfor ikke tilbyde noget af ekspertisen til kræftpatienterne. Det står trods alt i
Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I Kræftplan II fra 2005 skriver
Sundhedsstyrelsen, at alle kræftpatienter skal have et relevant
tilbud om rehabilitering.

Det er det, mange hjernekræftpatienter – og ikke mindst deres
familier – har brug for. Et tilbud om hjælp til at håndtere ændringerne og lære at leve resten af livet.
Tema om hjernekræft på side 4 – 8

Frede Olsen
Formand
Kræftens Bekæmpelse
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Bare en lille smule information, en ordentlig samtale,
hvad som helst, ville hjælpe
Jan Pedersen. Men han og
familien fik intet at vide,
efter Jan fik kræft i hjernen
Af Julie Herdal
Foto Lars Horn

ALENE
MED KRÆFT
I HJERNEN

Efter operationen bliver
Jan Pedersen hurtigt
træt, og hans hoved
kan ikke tåle solen.
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■ Før kunne 46-årige Jan Pedersen huske
omkring 200 telefonnumre udenad. Han
var regionschef for et rengøringsfirma på
Fyn. En travl og glad mand med overskud
til arbejde, familie og en hjælpende hånd
til venner og bekendte. I dag kan han
ikke huske et eneste nummer. Den medicin, han får, gør, at han kun kan sove totre timer af gangen. Om natten går han

ofte og flytter rundt på ting, så hans kone
Susanne ikke kan finde dem igen.
-Vi har stillet Jans tandbørste ved siden
af tandpastaen. Ellers tager han en af vores, siger Susanne Pedersen.
Jan lider af følgevirkningerne fra operation og medicin for en kræftsvulst i hjernen. Hans familie lider også, for de har
ikke fået nogen hjælp fra Jans behandlere
til at håndtere de barske psykiske og fysiske følgevirkninger af sygdommen. Familien kæmper en daglig kamp for at passe
på Jan og holde håbet oppe.
-Jeg er jo hjælpeløs. Det må jeg indrømme, siger Jan Pedersen.
Verden stoppede i et lyskryds
20. januar 2006 var Jan på vej til møde i
Jylland i sin bil og holdt midt i et lyskryds,

da alt pludselig gik i stå for ham.
-Så sad jeg bare der midt i trafikken og
var lam, siger Jan.
Han kunne ikke tale og ikke bevæge
sig. Folk kom hen og bankede på ruden til
hans bil.
-Jeg registrerede det, men jeg tænkte
bare ”hvorfor står de der?”, siger Jan.
Politiet kom, og derefter en ambulance, som kørte Jan til Odense Universitets Hospital, hvor han blev indlagt og
skannet samme aften. Familien stod samlet rundt om sengen, da en læge kom ind
og forklarede, at noget var helt galt. Jan
havde en svulst i hjernen. Efter 10 dage
blev han opereret. Dagen efter kom en
læge ind på stuen og sagde til familien, at
det var en ondartet, aggressiv kræftsvulst. Meget mere sagde han ikke, før

han hurtigt forsvandt igen. Jans datter,
Bianca, gik ud på gangen og spurgte ”Der
må da være nogen som kan hjælpe os”,
uden at der kom noget ud af det. Det var
også Bianca, der samme dag tog kontakt
til Kræftens Bekæmpelse for at få hjælp.
Jan fik at vide, at han skulle opereres og
have strålebehandling. Ifølge behandlingsgarantien må der højst gå fire uger,
før strålebehandlingen begynder. Men
for Jan gik der mere end tre måneder: Jan
blev kastebold mellem to afdelinger på
Odense Universitetshospital. Afdelingerne kunne ikke blive enige, om, hvorvidt
det var en MR- eller en CT-scanning, der
skulle til. Jan kom til en CT-scanning, men
det viste sig, at det ikke var nok. Derefter
måtte familien kæmpe for at få en MRscanning. Kommunikationen mellem af-

delingerne kiksede totalt.
-De to afdelinger er ligesom to små
selvstændige sygehuse, siger Jans kone,
Susanne.
I perioden fra operationen til strålebehandlingen begyndte, blev Jan indlagt på
hospitalet utallige gange pga. følgevirkninger af operation og medicin. Han var
ulykkelig og dybt frustreret over situationen men prøvede at holde humøret oppe
og skjule det for familien.
-På intet tidspunkt blev jeg spurgt, om
jeg havde brug for psykologhjælp. Ingen
på hospitalet har tilbudt mig professionel
hjælp, siger Jan.
Hjem med hul i hovedet
Efter operationen afstødte Jan det stykke
hjerneskal, som lægerne havde fjernet
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Jan Pedersen, hans kone Susanne Pedersen og tvillingerne Bianca og Patrick på 20. Familien inkluderer også storebror Michel på 24. –Vi er så stolte af vores børn, som hver dag
hjælper deres far, siger Susanne.

for at komme ind til svulsten. Der gik
infektion i såret, og det blev besluttet, at
det var for farligt at sætte det sidste stykke hjerneskal tilbage. Det blev kasseret,
og Jan fik af vide, at man måske senere
kunne lave et nyt stykke kranium af titanium eller plastic. Det umiddelbare resultatet var, at Jan blev sendt hjem med et
stort blødt område på venstre side af
hovedet, hvor huden ligger tæt henover
hjernen. Intet beskytter Jans hoved her.
-Jan fik af vide, at han dør, hvis han falder uheldigt, siger Susanne.
Men familien fik intet at vide om, hvordan man passer på en stærkt medicineret
mand, med tale-, søvn-, hukommelsesog gangbesvær, som dør, hvis han falder
uheldigt. Jan mistede med mellemrum
evnen til at tale og krævede konstant
opsyn. Det delte Susanne og børnene
imellem sig. Skæbnens ironi ville, at
Susanne tre måneder forinden Jans hjernesvulst havde haft en blodprop i hjernen. Gennem hele forløbet har hun oplevet topprofessionel pleje og genoptræning.
-Jeg har fysioterapeut, ergoterapeut og
tilbud om psykolog- og lægehjælp. Det er
fantastisk for mig, siger Susanne.
Helt modsat med Jan
-Jeg får desværre ingen information,
siger Jan.

Det var Susannes behandlere, som fortalte hende, at Jan var berettiget til en beskyttende hjelm, som ortopædkirurgerne
skulle udmåle og lave til ham. Alligevel
måtte familien kæmpe en lang sej kamp,
før de endelig fik hjelmen til Jan, som i
mellemtiden havde udviklet den måske
værst tænkelige bivirkning.
Kunne de godt have sagt
En dag stod Jan sammen med Bianca og
Susanne ude hos Biancas hest.
-Pludselig sagde Jan ”Uhh”, og så begyndte han at få voldsomme kramper, siger Susanne.
Bianca og Susanne prøvede at lægge
Jan ned men måtte have hjælp af andre,
der stod ved siden af. De prøvede at
passe på Jans hoved. Imens blev han
iskold og blå og mistede bevidstheden.
Bianca råbte til de nærmeste, at de skulle
ringe til 112.
Kun et tyndt lag
hud dækker
operationshullet i
Jans hoved, fordi
han afstødte
hjerneskallen, da
den skulle på
plads igen.

-De kunne godt have sagt, at han
kunne få epilepsi, siger Bianca.
Episoden fandt sted i maj måned, to
dage før Jans strålebehandling endelig
skulle begynde. Den blev udsat endnu et
par dage og begyndte d. 17. maj.
For første gang oplevede familien Pedersen fra Fyn god pleje og behandling.
-I strålekælderen var de virkelig søde,
dygtige og hjælpsomme, siger Susanne
og Jan.
Savner forklaring
Efter strålebehandlingen sluttede i juli
måned tog familien til deres sommerhus i
Løkken. Udmattede efter de sidste
måneders uvidenhed og kamp. Jan er
stadig på stærk medicin. Patrick, Bianca
og Michel må hjælpe deres far med alt.
Men alle nyder at komme lidt på afstand
af det hele.
Jan ønsker stadig, at nogen ville forklare ham, hvad der foregår. Han har fået
en tid d. 15. september, hvor det skal afklares, om strålerne har haft den ønskede
effekt. Men igen får familien modsatrettede oplysninger fra Odense Universitetshospital om, hvorvidt Jan skal have en
CT- eller en MR-scanning.
Til at begynde med, fik de at vide, at
Jan skulle have en MR-scanning.
-Jans høresans er blevet meget følsom
pga. sygdommen, og efterfølgende har
han udviklet klaustrofobi. En MR-scanning tager lang tid og larmer, så derfor
bad vi om fuld bedøvelse til Jan, siger
Susanne.
Kort efter modtog Jan et brev om, at
det nu var nok med en CT-scanning, men
det indeholdt ingen forklaring på hvorfor.
- Vi håber ikke, at vi skal blive kastebold
igen pga. en MR-scanning, siger Jan og
Susanne Pedersen.
Imens ruster familien sig til næste etape
i kampen for overlevelse, som Jan regner
med at være igennem til oktober.

Fakta om hjernekræft:
• Kræft i hjerne og nervesystem er blandt de ti hyppigste kræftformer. Det er en kræftform, som også findes hos børn. Forekomsten stiger med alderen.
• Hjernekræft rammer lidt under 1.000 danskere om året. I
2001 var tallene 430 nye tilfælde hos mænd og 530 nye tilfælde hos kvinder. Der opstår ca. 40 nye tilfælde af hjernekræft
hos børn om året i Danmark. Risikoen for at udvikle hjernekræft i løbet af et liv er ca. 1,4 pct.
• Symptomerne på kræft i hjernen er vedvarende hovedpine,
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kramper, hukommelsestab, lammelser, synsforstyrrelser og
afasi.
• Undersøgelser for kræft i hjernen sker ved CT-scanning, MRscanning og PET-scanning.
• Behandlingen er operation, strålebehandling, kemoterapi og
hormonbehandling. Nogle former for kræft i hjernen er ikke
modtagelige for kemoterapi.
Læs mere: www.cancer.dk/sygdomme

Hjernekræft
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INGEN HJÆLP TIL
HJERNEKRÆFTPATIENTER
Kræft i hjernen kan i en del tilfælde behandles med gode
resultater. Men sygdommen og behandlingen giver ofte følgevirkninger, som kan føre til alvorlige forandringer i patientens personlighed og store problemer i familielivet. Alligevel
oplever de fleste patienter og deres pårørende, at de ikke får
hjælp til at komme videre med livet efter endt behandling for
kræftsygdommen
Af Morten Jakobsen
Foto Mikkel Østergaard
■

Vi har behandlet din kræftsygdom, så
godt vi kan. Operationen i hjernen og de
efterfølgende stråler har ganske vist gjort,
at du er blevet grov i munden, har mistet
korttidshukommelsen, ikke længere kan
finde vej og har mistet alt initiativ. Men tag
du nu hjem. Vi kan ikke gøre mere.
Sådan ville en læge naturligvis aldrig
sige til en patient, men det er den fornemmelse, mange hjernekræftpatienter
sidder tilbage med.
- På de neurokirurgiske afdelinger er
lægerne ikke særligt opmærksomme på
de hjerneskader, som kommer af behandlingen, og de psykiske problemer, det skaber for patienterne. De ser det lidt som,
hvad man må forvente efter en operation i
hjernen, siger psykolog Nina Reinholt.
Siden efteråret 2004 har hun arbejdet
med en gruppe hjerneskadede i Kræftens
Bekæmpelses rådgivning i Odense.
”Frirum for hjernekræftpatienter” hedder
gruppen, som startede med otte deltagere mellem 32 og 56 år og i dag tæller
fem faste medlemmer. De mødes hver
anden uge for at udveksle erfaringer om
deres liv efter endt behandling for en
kræftsvulst i hjernen.

De fleste af landets øvrige kræftrådgivninger nikker genkendende til erfaringerne fra Odense. Patienter med kræft i hjernen bliver i mange tilfælde fuldstændig
afhængige af deres familie. Alligevel får
de meget lidt hjælp til at klare den nye
hverdag.
- Hjerneskaden gør ofte, at patienten
ændrer personlighed og får besvær med
at tale. Det normale er så, at partneren
overtager al kommunikation med familien, med børnenes skole og med omgangskredsen, som ofte svinder hurtigt
ind. Patienterne oplever det som nedværdigende, og det er en stor belastning for
familien. Skilsmisse er ofte oppe at
vende, siger psykolog Nina Reinholt om
erfaringerne med hjernekræftgruppen.
Manglen på hjælp efter selve operationen er i direkte modstrid med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I Kræftplan II fra
foråret 2005 skriver Sundhedsstyrelsen,
at alle kræftpatienter skal have et relevant
tilbud om rehabilitering – altså en plan
for, hvordan man hjælper patienten i gang
med livet igen, efter behandlingen er slut.

“

bud om efterbehandling til mine patienter. Det forekommer ikke rimeligt, at der
ikke er tilbud i lighed med dem, som f.eks.
apopleksipatienter får , siger Claus Andersen. Han har ansvaret for kræftpatienterne
på neurokirurgisk afdeling i Odense.
Han afviser, at kirurgerne er for lidt opmærksomme på de psykosociale følger af
operationerne i hjernen. Problemet er, at
hjerneskadecentrene ikke tager patienter, som har en fremadskridende hjerneskade.
- Vi får fin kritik fra vores patienter her
på afdelingen, men vi har ikke noget sted
at sende dem hen bagefter. Amterne
burde opruste på hjerneskadecentrene,
siger overlæge Claus Andersen.
Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet arbejder lige nu sammen om at starte
et forskningsprojekt, der skal fokusere på
behovet for støtte til patienter med hjernekræft og deres pårørende.
Overlæge Claus Andersen efterlyser bedre
tilbud om efterbehandling af hjernekræftpatienter.

Der bør ske en nøje afklaring

af den enkelte kræftpatients
behov for rehabilitering med

“

Samtlige gruppedeltagere har

henblik på en målrettet rehabili-

fundet kontakten til sygehusene

teringsindsats tidligt i sygdoms-

utilfredsstillende. Alle har pri-

forløbet.

mært været knyttet til neuro-

Kræftplan II,
Sundhedsstyrelsen, juni 2005

kirurgisk afdeling. Alle oplever
manglende information om behandlingsmuligheder og støttemuligheder på denne afdeling.
Erfaringsopsamling, Gruppen for
hjernekræftpatienter

På Odense Universitetshospital har
lægerne presset på for at få genoptræning af hjernekræftpatienter med i
den lokale Kræftplan Fyn - for at dreje
projektøren ind på rehabilitering, som
overlæge Claus Andersen udtrykker det.
- Jeg er ked af , at jeg ikke har et godt til-

Psykolog Nina Reinholt har arbejdet med
hjernekræftpatienter i to år.

7

Anni Ladefoged (til hest) har fået lægeordineret både ridetimer og fitness-træning for at kompensere for de fysiske
følger af operationen for en hjernesvulst. Men de alvorlige psykiske følger må hun selv slås med.

JEG BLEV SLUPPET FOR TIDLIGT
Behandlingen var helt i
orden, men ingen tog hånd
om de psykiske følger, da
Anni Ladefoged fik konstateret en tumor dybt i hjernen
Af Morten Jakobsen
Foto Tomas Bertelsen
■ I februar fik Anni Ladefoged fjernet en
35 millimeter stor svulst dybt i hjernen.
Svulsten viste sig at være godartet. Alligevel har forløbet fået store konsekvenser for hende.
- Jeg er hele tiden bange for, at det begynder at vokse igen. Den angst har de slet
ikke taget højde for på sygehusene. Det er
nok fordi, jeg ikke virkede så syg, siger
Anni Ladefoged, der er 38 år og arbejdede
som sygeplejerske, indtil hun blev syg.
Efter operationen på Glostrup Sygehus
lå hun i 14 dage på neurologisk afdeling
på sygehuset i Næstved, hvor hun bor.
Anni Ladefogeds svulst sad i venstre side
af hjernen – den side, som styrer højre
side af kroppen. Operationen havde derfor den bivirkning, at hun mistede store
del af muskelstyrken i sin højre side af
kroppen. Hun kunne godt holde sin
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mand i hånden, men hun kunne ikke
trykke hårdt med højre hånd. Derfor blev
hun blev sendt til genoptræning i syv
uger på Vordingborg Sygehus. For at behandle de fysiske følger af operationen
har hun også fortsat lægeordineret fitnesstræning og ridetimer. Behandlingen og
den fysiske genoptræning forløb fint,
men da hun kom hjem igen, begyndte
problemerne.
- Jeg oplevede en enorm angst. Jeg var
blevet pakket ind i vat gennem mange
måneder på sygehusene. I den tid havde
jeg fokuseret på det fysiske og undertrykt
hele den psykiske side. Nu stod jeg med
en masse ubearbejdede ting. Jeg fik
angstanfald, så jeg rystede over hele
kroppen, fortæller Anni Ladefoged.
Må selv finde en psykolog
Svaret fra sygehuset var, at man ikke kunne gøre mere for hende, fordi hun var
færdigbehandlet. Hun fik besked på selv
at opsøge en privatpraktiserende psyko-

log. Her var ventetiden tre måneder. Det
kunne Anni Ladefoged ikke vente på.
Hun opsøgte derfor Kræftens Bekæmpelses rådgivning i Næstved, hvor hun
går til samtaler med en psykolog.
- Livet er blevet svært efter operationen, fordi jeg har forandret mig. Jeg har
mistet lysten til min mand, og det giver
store problemer i parforholdet. Mit arbejdsliv ligger i ruiner, og så er jeg konstant bange for, at svulsten skal begynde
at vokse igen.
Fire en halv måned efter operationen
bliver hun stadig meget hurtigt træt og
har svært ved at forholde sig til andre
mennesker. I slutningen af juli var hun til
omsorgssamtale på sin arbejdsplads, sygehuset i Næstved. Hun håber at kunne
starte på arbejde igen til efteråret – måske
kun på halv tid.
- Men det er svært at overskue, når jeg
stadig har så mange ubearbejdede ting,
siger hun.

- Jeg oplevede en enorm angst. Jeg var blevet pakket ind i vat
gennem mange måneder på sygehusene. I den tid havde jeg
fokuseret på det fysiske og undertrykt hele den psykiske side.
Anni Ladefoged

Kortnyt

Kosttilskud kan påvirke kræftbehandlingt
■

Mindst halvdelen af alle
kræftpatienter bruger alternativ behandling, viser en undersøgelse blandt patienter, der
har henvendt sig til Kræftlinien. Det mest brugte er naturlægemidler, kosttilskud og
ekstra tilskud af vitaminer og
mineraler. Patienterne bruger
fortrinsvis alternativ behandling som supplement til den
almindelige kræftbehandling.
Men det er meget vigtigt, at
patienterne taler med deres
læge om, hvilke kosttilskud og
naturlægemidler, de bruger.

Især mens de er under behandling, for midlerne kan
have indflydelse på, hvordan
kræftbehandlingen virker.
Nogle kosttilskud kan nedsætte eller forstærke virkningen af kemoterapi eller antihormonbehandling. Andre kan
påvirke patienterne under
operation. Når det sker, kaldes det interaktioner.
F.eks. viser undersøgelser,
at kosttilskud som perikum,
hvidløg, ginseng og rød solhat
i nogle tilfælde kan påvirke
den almindelige kræftbehand-

Foto: Bioteknologisk Institut

ling – enten i form af risiko for
flere bivirkninger eller dårligere effekt af behandlingen.
Læs mere om kosttilskud og

naturlægemidlers indvirkning
på kræftbehandling:
www.cancer.dk/alternativ

Når en medarbejder får kræft
■ Hver sjette dansker får
kræft, mens de stadig er på
arbejdsmarkedet. En kræftsygdom påvirker alle i personens omgangskreds, og det
kan være svært for omgivelserne at tackle. Derfor tilbyder Kræftens Bekæmpelse
hjælp til arbejdspladser, hvor
en medarbejder får kræft.

Konsulent Inger Johnsen fra
Kræftens Bekæmpelse kommer mod betaling ud til
arbejdspladsen og holder
foredrag og tilbyder rådgivning, samtaler og undervisning til ledere og kolleger.
Kræftens Bekæmpelse har
netop udgivet pjecen “Når en
medarbejder får kræft”, hvor

du kan læse mere om de problemer, der ofte opstår, og
hvad Kræftens Bekæmpelse
tilbyder af hjælp.

en lydfil (mp3) direkte fra
www.cancer.dk. Derfor vil vi
gerne høre fra læsere, der
kender blinde eller svagtseende, så vi kan vurdere, hvor
stort behovet er.

Kontakt redaktionen på
tlf.: 35 25 72 03 eller send en
e-mail til jkh@cancer.dk eller
ktd@cancer.dk

Læs mere på :
www.cancer.dk/arbejde eller
kontakt Inger Johnsen på
ijo@cancer.dk eller
tlf: 30 92 89 02

Guirlander af lyserøde BH’er
■

Under Århus Festuge 2006,
dannede Skt. Clemens Stræde rammen om Pink Bra Parade, der er et udsmykningsprojekt, som støtter bekæmpelsen af brystkræft. Alle kvinder
i Århus blev i juni inviteret til at
aflevere deres aflagte bh’er i
udsmykkede indsamlingscontainere. For hver indsamlet

bh, donerer undertøjsfirmaet
Femilet 10 kr. til Kræftens
Bekæmpelses kampagne Støt
Brysterne. Alle indkomne
bh’er farves derefter shocking
pink, behandles med et stivende materiale, der får dem i
facon og ophænges på snore
som guirlander i Skt. Clemens
Stræde.

tæt på kræft for blinde og svagtseende
■

Kræftens Bekæmpelse vil
på forsøgsbasis tilbyde blinde
og svagtseende at få medlemsbladet som lydfil. Det vil
sige en cd-rom i det såkaldte
DAISY-format, hvor man kan

springe mellem de enkelte
sider, kapitler og afsnit fuldstændig som normaltseende
gør det, når de læser. Vi vil
også afprøve muligheden for,
at man kan hente bladet som

>
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KAN MÆND FÅ DET?
De får spørgsmålet hele tiden. Alle stiller det.
Og de tre kender svaret alt for godt: Ja, mænd
kan godt få brystkræft. De fik det selv
Af Helle Falborg Foto Mikkel Østergaard
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- Jeg er bange for, at mange praktiserende læger ved alt for lidt
om sygdommen, siger Villy Danielsen.
- Ja, og mænd ved jo heller ikke selv, at de skal holde øje med,
om brystvorten trækker indad, og derfor tror jeg, at mange
mænd kommer for sent til læge, siger Mogens Hansen.
Rådvilde læger
Hvis mænd har knuder i brystet, er det i langt de fleste tilfælde
en muskelknude. Men ind imellem er det altså brystkræft.
- Og hvis en læge er bare det mindste i tvivl, synes jeg, han skal
sende en videre, siger Villy Danielsen.
- Ja, men hvortil? Det er jo det, der er problemet. For de aner
ikke, hvor de skal sende en hen. Jeg blev sendt til kirurg. Min
læge vidste ikke, at man kunne lave mammografi på en mand.
Men det vidste jeg, for jeg har selv arbejdet på en kræftafdeling,
siger Ulf Schønsted-Madsen, der selv er læge.
Mogens Hansen og Villy Danielsen er på kursus på Kræftens
Bekæmpelses Rehabiliteringscenter Dallund på Fyn. Ulf Schønsted-Madsen, der bor i Odense, er kommet på besøg. Ulf har i sin
egenskab af læge tidligere mødt to mandlige brystkræftpatienter. Men for Villy og Mogens er det første gang, de møder mænd
med den samme sygdom som dem selv. Og snakken går ivrigt på
bredden af søen ved Dallund Slot. For de har meget at tale om.

■ -Nej, hvor flot! Har du fået sådan en fin en? Jamen det står der
jo!
Villy Danielsen sidder med en lille brochure. Den består
såmænd bare af et par foldede hvide A4 ark. Og det er ordene
på forsiden, der får reaktionen frem hos Mogens Hansen og Ulf
Schønsted-Madsen.
”Operation for brystkræft for mænd” står der på brochuren,
som Villy Danielsen har fået på Aabenraa Sygehus, hvor han
blev opereret for brystkræft i januar i år.
- Bare det, at det står der: ”For mænd”! Sådan en skulle alle
mænd da kunne få.
Men de to har ikke fået brochuren. Faktisk har de ikke fået nogen
som helst information om deres sygdom, hvor der står ”for mænd”.
Og det er symptomatisk for deres tilfælde. De er mænd med brystkræft – tre af de kun omkring 25 mænd, der rammes hvert år.
- Vi er en meget lille gruppe, og vi er ukendt i behandlersystemet, siger Ulf Schønsted-Madsen.

Mangel på viden
Brystkræft rammer flere end 4.000 danske kvinder hvert år og er
en sygdom med stor opmærksomhed i befolkningen. Der forskes meget i brystkræft for kvinder, behandlingen er velkontrolleret og nogenlunde ens over hele landet. Helt anderledes har
de tre mænd oplevet det. Brystkræft hos mænd er ukendt land.
Der er ikke forsket i sygdommen for mænd, mænd kan ikke deltage i de fleste genoptræningstilbud, fordi de kun er for kvinder,
og de oplysninger, der er om behandling og dens bivirkninger, er udelukMindre end én procent
af alle brystkræfttilfælde kende målrettet kvinder.
- Jeg spurgte, hvordan medicinen
rammer mænd. De tre
virker. Det vidste de ikke, siger Villy
har oplevet rådvildhed,
mangel på viden og ikke Danielsen.
- Jeg læste, at jeg kunne få menstrumindst mangel på maskulin information i behand- ationssmerter og blødninger, så det er
spændende, griner Mogens Hansen.
lersystemet.
- Ja og tørre slimhinder og kløe i
skeden, og der var også noget med, at
man kunne have øget risiko for kræft i æggestokkene, supplerer
Villy Danielsen.
- Jeg kan ikke forstå, at man ikke bare kan have tre linier om
mænd. For bivirkningerne hos mænd kan godt være hedeture –
det har jeg – og den information kunne man da godt have på
hospitalerne, siger Mogens Hansen.
- Ja, jeg har også voldsomme hedeture. Risikoen er der jo for
os. Men det er ikke undersøgt. For vi har ikke været med i nogle
af de kliniske undersøgelser. Det er jo faktisk et eksklusionskriterium at være mand. Der er ingen databaser – der er ingenting,
siger Ulf Schønsted-Madsen.
Arret klør men er ikke vigtigt
På et punkt er de dog enige om, at de er heldigere end mange
af de kvindelige brystkræftpatienter. For ud over at arret fra operationen klør og generer, føler de ikke noget problem med at
>
have mistet et bryst.
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- Der gik faktisk et stykke tid. Jeg stod og
kiggede i spejlet en dag, jeg var i bad. Pludselig lagde jeg mærke til, at min brystvorte
var væk, fortæller Villy Danielsen.
- Nej, der sidder vel ikke mandighed i brystet – gør der? Vi mister jo ikke identitet ved
at have et sværdhug? Jeg har i hvert fald på
intet tidspunkt mistet min følelse af mandighed, siger Ulf Schønsted-Madsen.
- Jeg har da heller ingen problemer med at gå i svømmehallen,
siger Villy Danielsen.
- Nej, og folk kigger heller ikke, supplerer Mogens Hansen.
Arret fra en brystkræftoperation.
Kun 1 ud af cirka
160 gange sidder
arret på en mandekrop.

Maskulin information
De har alle oplevet, at kvinder gerne spørger til dem og deres
sygdom, mens mænd i højere grad lukker af og helst ikke vil
høre detaljer. Men de tre har haft brug for at lede efter detaljer.
De efterlyser mere maskulin information om sygdommen – statistiske informationer, forskningsbaseret viden og ikke mindst
information om bivirkninger rettet mod mænd.
Selv om de alle tre nu har det godt og føler, de er kommet over
sygdommen, så godt, som det nu kan lade sig gøre, så vil de
gerne blive ved med at holde kontakt til hinanden og stille deres
erfaringer til rådighed for mænd, der rammes af brystkræft.
- Vi er jo så få, at der ikke laves statistikker. Men løsningen er

Mogens Hansen, 59 år. Han mærkede
hårdhed i brystet, og brystvorten vendte
indad. Kontaktede sin læge nytårsaftensdag 2005. Blev straks henvist til videre
undersøgelser og blev opereret på Amtssygehuset i Herlev for brystkræft efter en
måned. Efter endnu en måned blev han
opereret anden gang for at få fjernet lymfeknuder, da der viste sig at være spredning. Får i dag antihormonbehandling.
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Fakta om brystkræft hos mænd
• Der er cirka 15-30 tilfælde af brystkræft hos mænd om året
i Danmark.
• Antallet af tilfælde har ikke været stigende på samme
måde som hos kvinder.
• Sygdommen rammer både yngre og ældre mænd, men
flest fra 45 – 74 år.
• I 2001 (de seneste tal) levede 208 mænd med brystkræft.

måske vores lille erfa-gruppe. I hvert fald kunne vi måske opnå at
få gjort opmærksom på, at der er nogle ting, vi er nødt til at vide,
og så i det mindste sikre, at alle mandlige patienter får de samme
oplysninger – måske i en lidt mere maskulin form, siger Ulf
Schønsted-Madsen.

Hvis man ønsker at tale med en af de tre mænd, skal man henvende sig til sin lokale Kræftrådgivning, som kan formidle kontakten videre.
Find den nærmeste Kræftrådgivning på www.cancer.dk/raadgivning

Ulf Schønsted-Madsen, 59 år. Opdagede om morgenen den 27. oktober
2003, at hans brystvorte brændte på en
underlig måde, og at den var trukket
skævt og indad i brystet. Han er selv læge
og vurderede med det samme, at han
havde brystkræft. Gik til sin læge, som
henviste ham til en kirurg. Han ringede
dog selv til mammograficentret på Odense Universitetshospital og blev mammograferet samme dag. Han fik også taget
celleprøver og fik diagnosen brystkræft
dagen efter. Blev opereret 12. november
2003. Har nu fået antihormonbehandling
i 2 1/2 år.

Villy Danielsen, 60 år. Opdagede en
knude ved sin brystvorte i november
2005. Gik til læge, men fik besked om
ikke at bekymre sig. I december blev han
undersøgt af en ortopædkirurg på Sønderborg Sygehus i en helt anden anledning. Denne læge mente, at knuden
straks skulle undersøges. Blev scannet
27. december. Fik diagnosen brystkræft
4. januar 2006 og blev opereret ugen
efter på Aabenraa Sygehus. Får i dag
antihormonbehandling.

Kortnyt

Danske balkansoldater har ikke øget kræftrisiko
■

Arbejdet på Balkan har ikke
givet danske soldater øget
risiko for at få kræft, viser en
undersøgelse fra Kræftens
Bekæmpelse og Forsvaret. En
række medieindslag i 2001
vakte usikkerhed om, hvorvidt
forarmet uran i våben kan øge

risikoen for kræft. Der blev
rapporteret om adskillige
tilfælde af leukæmi blandt
europæiske soldater, og selv
om målinger viste, at koncentrationen af radioaktive partikler i området ikke var høj nok
til at udgøre en risiko, blev

frygten hængende.
Uran er radioaktivt, og for
mange radioaktive partikler i
luften og i støv kan især påvirke udviklingen af leukæmi,
lunge- og nyrekræft. Men nu
viser den danske undersøgelse, at ingen af de tre sygdom-

me forekommer oftere end
forventet blandt de 14.012
danske soldater, der var udstationeret i Balkan fra 19922001.
Undersøgelsen er offentliggjort
i European Journal of Cancer.

Verdensomspændende arrangement mod kræft i Holbæk
■

Stafet For Livet er et 20timers indsamlingsarrangement, der markerer flere end
215.000 danskeres daglige
kamp mod kræft. Stafet For
Livet er inspireret af den amerikanske event ”Relay for
Life”, der har over tre millioner deltagere i flere end 20
forskellige lande i hele verden. Stafet for livet består af
forskellige hold på typisk 1015 personer. Holdet har
mindst én person på banen af
gangen, som går eller løber
rundt på sportspladsen i de
20 timer, stafetten varer.

Arrangementet åbner med en
æresrunde, hvor der alene er
tidligere og nuværende kræft-

patienter på banen. Når mørket falder på tændes der
levende lys i papirposer, som

er opstillet langs banen. På
hver pose kan du skrive et
navn eller en hilsen til en person, du gerne vil mindes eller
støtte i kampen mod kræft.
Det koster 100 kr. at deltage
på et hold. Arrangementet
foregår lørdag d. 16. september kl. 14.00 til søndag d. 17.
september kl. 10.00 på Sportspladsen på Stenhus Gymnasium og HF, Stenhusvej 20 i
Holbæk.

Tilmelding på
www.stafetforlivet.dk

Løb penge ind til Kræftens Bekæmpelse
■ Du kan stadig nå at melde
dig til Københavns store
gadeløb, FriLøbet d. 24. september 2006. FriLøbet arrangeres af Københavns Idrætsforening og Berlingske Tidende, som opfordrer løberne til
at give et kontant bidrag til
Kræftens Bekæmpelse ved tilmeldingen. Derudover giver

Berlingske Tidende 3 kr. gratis annoncering til Kræftens
Bekæmpelse pr. kilometer,
FriLøbets deltagere tilsammen får løbet. Kræftens Bekæmpelses For Life-projekt
samarbejder med Berlingske
Tidende om FriLøbet. For Life
skaber opmærksomhed om
sammenhængen mellem fy-

sisk aktivitet og forebyggelse
af kræft.
Læs mere om FriLøbet og tilmeld dig på:
www.berlingske.dk/frilobet

Læs mere om For Life på
www.forlife.dk

Nye medlemskaber og kontingent for 2007
■

Kræftens Bekæmpelses repræsentantskabsmøde besluttede i weekenden d.
20.-21. maj 2006 at hæve medlemskontingentet for næste år. Stigningen sker
efter tre års uændret kontingent. Udover

kontingentstigningen besluttede repræsentantskabet at indføre et medlemskab
for personer under uddannelse. Kontingentet for studerende bliver det samme
som for pensionister.

De nye kontingenter:
• Personligt medlemskab 200 kr. om året
(100 kr. for pensionister og studerende)
• Familiemedlemskab 300 kr. om året
(150 kr. for pensionisthusstande)
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KRYDDERIER MOD KRÆFT
Chili, hvidløg og ingefær. Uundværlige ingredienser i det
thailandske køkken, men efter sigende også krydderier, der
kan hæmme kræftcellers vækst. Skal man tro avisernes overskrifter, er der i hvert fald god grund til at rulle sig ud i køkkenet

Af Mai Brandi Ludvigsen
Foto Mikkel Østergaard
■ Chili dræber prostata kræftceller, ingefær virker mod kræft i æggestokkene, og
hvidløg er gift mod kræft.
Dertil kommer gurkemeje, basilikum,
rosmarin, salvie, anis og nelliker. Alle har
de i forsøg vist, at de kan hæmme kræftcellers vækst, eller fremme en proces,
hvor kræftceller begår selvmord. Bare
ikke i forsøg med mennesker. Og det er
en vigtig pointe, mener Christine Paludan-Müller, der er cand. brom. ph.d. og
arbejder med alternativ behandling i
Kræftens Bekæmpelse.
- Der offentliggøres dagligt artikler
med positive konklusioner på fund af aktive stoffer mod kræft – langt overvej-

ende er det laboratorieforsøg, og der er
på ingen måde dokumentation for, at det
også har en effekt på kræftpatienter. Der
er mange stoffer, der kan hæmme kræftcellers vækst i et reagensglas, men det er
altså noget helt andet, når stofferne skal
virke på kræftceller i kroppen, siger Christine Paludan-Müller.
Stort potentiale i krydderier
Kun ét ud af 5.000-10.000 stoffer, der
forskes i, bliver reelt til godkendt medicin. Alligevel kan Christine Paludan-Müller sagtens forestille sig, at stoffer fra
krydderier en dag bliver til kræftmedicin.
- Der er et stort potentiale i aktive stoffer i planter, og ca. 60 pct. af al kræftmedicin stammer fra planter eller er inspireret af stoffer fundet i naturen. Også kryd-

derier indeholder et væld af aktive stoffer,
og mange har været brugt i tusinder af år,
så der er bestemt en grund til, at der forskes i det, siger hun.
Men der er lang vej fra identifikation af
de stoffer, der virker, til der er en kræftmedicin på markedet. Foreløbig er det
kun gurkemeje der er blevet afprøvet på
mennesker, og de forsøg er ikke færdige
endnu. De fleste andre krydderier, som
har vist en virkning mod kræftceller, er
kun testet i laboratorier og på mus. Og
det er langt fra bevis på, at det også virker
på mennesker, mener også professor Lars
Porskjær Christensen ved Danmarks
Jordbrugsforskning,
Forskningscenter
Årslev. Ifølge ham er det meget vigtigt at
skelne mellem forebyggende og helbredende virkninger, så der ikke gives falske
forhåbninger til folk med livstruende sygdomme.
- Der er efterhånden god dokumentation for at sige, at krydderier kan være
med til at forebygge kræft. Dels ved at
nogle naturstoffer i sig selv kan have en
hæmmende effekt på udvikling af kræft.
Dels ved at de medvirker til at fjerne
kræftfremkaldende stoffer i kroppen
samt stimulerer immunforsvaret. Deri-

Fra plante til medicin
■ Af 5.000-10.000 isolerede stoffer går
ca. 250 videre i dyre- og laboratorieforsøg, ca. fem testes i kliniske forsøg med
mennesker, og kun et stof ender med at
blive til medicin

Kemoterapi fra træ
Man har endnu ikke udvundet kræftmedicin fra krydderier. Men det er lykkedes
fra andre planter. Stoffet Taxol, som er en
kraftig cellegift, er det mest kendte
eksempel på en kræftmedicin, som stammer fra en plante. Taxol er også et eksempel på, hvor lang tid der går, fra et aktivt
stof bliver opdaget, til man har en færdigudviklet kræftmedicin.

1962: Forskere indsamler plantemateria-

le, bl.a. bark fra træet Pacific Yew
(Taxus brevifolia)
1964: Forskerne opdager, at ekstrakt
lavet af barken kan dræbe kræftceller
1971: Det aktive stof mod kræftceller bliver isoleret og kaldt paclitaxel
1977: Forskerne viser, at paclitaxel virker
mod kræft i mus
1984: Kliniske forsøg med mennesker
begynder
1995: Medicinen kommer på markedet
under navnet Taxol

Så langt er forskerne nået:
Hvidløg, chili og ingefær er kun blevet undersøgt i laboratorieforsøg og forsøg med
mus. Som det eneste krydderi er gurkemeje ved at blive afprøvet på mennesker, men
forsøgene er endnu ikke afsluttede.
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Hvidløg
Hvad virker: Allicin er et af mange aktive

stoffer i hvidløg og er det stof, der giver
hvidløg dets karakteristiske smag og lugt.
Allicin er en svovlforbindelse, der frigives
i det øjeblik, hvidløg skæres eller knuses.
Hvordan virker det: Hvidløg kan hæmme
kræftcellers vækst og fremme en proces,
hvor kræftceller destruerer sig selv.
Blandt andet viser forsøg, at hvidløgsolie,
smurt på begyndende hudkræft på mus,
reducerer antallet af kræftceller.
Læs mere om hvidløg på www.cancer.dk

mod er det meget få stoffer, der har en
dokumenteret helbredende virkning, og
jeg vil meget advare mod, at man lægger
for meget i de undersøgelser, der viser at
frugt og grønt – og også krydderier - har
en helbredende virkning mod kræft, siger
Lars Porskjær Christensen.
Kompleks virkning
Der er ikke nogen enkel forklaring
på, hvad det er i krydderierne, der
virker mod kræftceller, og hvorfor.
Antioxidanter bliver ofte nævnt i
forbindelse med frugt og grønt
generelt, men ifølge Lars Porskjær
Christensen er det en tvivlsom forklaring.
- Man mener, at antioxidanter kan forebygge kræft, fordi de er med til at mindske koncentrationen af reaktive frie radikaler, der dannes konstant i kroppen, og
som bl.a. kan forårsage kræft. Det har
man forsøgt at bevise i 30 år, men det er
ikke lykkedes endnu. Det, der har en effekt i reagensglasset, har nemlig ikke
samme effekt, når det overføres til mennesker. Jeg tror, at forklaringen er langt
mere kompleks, siger han.
Blandt andet peger Lars Porskjær Christensen på stoffer, der er i stand til at sti-

mulere produktionen af afgiftende enzymer i leveren, så kroppen
bliver bedre til at fjerne kræftfremkaldende stoffer, og som i sig selv
kan hæmme kræftcellers vækst. Det er
stoffet limonen et godt og rimelig veldokumenteret eksempel på. Limonen findes
i citrusfrugter og i krydderurter som citronmelisse, dild, pebermynte, oregano
og timian. Andre eksempler på specifikke
stoffer i krydderurterne, der har en kræfthæmmende virkning, er capsaicin i chili
og gingeroler i ingefær.
Krydderi på maden
En del af de aktive stoffer i krydderier
er altså udpeget, og med tiden vil nogle
måske kunne udvikles til lægemidler. Det
ligger imidlertid langt ude i fremtiden, og

som kræftpatient
kan man ifølge Lars Porskjær Christensen ikke
spise sig til en virkning.
Også Christine PaludanMüller advarer mod, at
kræftpatienter indtager
store mængder kosttilskud.
- I den daglige kost, er
det kun en god ide at give
maden et ekstra drys. Jeg tror,
at det er sundt at krydre sin mad,
så man får et bredt spektrum af stoffer.
Men det, der virker, har næsten altid en
bivirkning, og man skal være opmærksom
på, at høje og ensidige doser f.eks i form
af kosttilskud kan være problematiske, siger Christine Paludan-Müller.

Chili

Gurkemeje

Ingefær

Hvad virker: Capsaicin er det bedst

Hvad virker: Curcumin er det bedst

Hvad virker: 6-gingerol er det bedst

undersøgte af de aktive stoffer i chili og
er det, der gør chilien stærk.
Hvordan virker det: Hæmmer kræftcellers vækst og fremmer deres selvdestruktion. Blandt andet begik 80 pct. af kræftcellerne selvmord, da mus med prostatakræft blev udsat for chili i et forsøg.

undersøgte stof i gurkemeje og er det,
som giver krydderiet den gule farve.
Hvordan virker det: Forsøg med kræftceller uden for kroppen har vist, at curcumin
kan hæmme dannelsen af blodkar i svulster og dermed væksten af dem.

undersøgte af de aktive stoffer i ingefær.
Hvordan virker det: I laboratoriefor-

søgforsøg, hvor kræftceller fra æggestokkene blev tilført opløst ingefærpulver, døde kræftcellerne. Samme undersøgelse viste også, at ingefær kan stoppe
cellerne fra at blive modstandsdygtige
overfor standardbehandling. Derudover
er ingefær kendt for at kunne mildne
kvalme.
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FOKUS PÅ BRYSTKRÆFT
Oktober måneds brystkræftkampagne
Åbning af kampagnen i Operaen
Lørdag den 30. september åbner H.H. Prinsesse Alexandra,
grevinde af Frederiksborg årets brystkræftkampagne i Operaen
i København med efterfølgende særforestilling.
På www.cancer.dk/brystkraeftmaaned kan du læse om de forskellige aktiviteter, som finder sted i oktober måned, herunder
foredrag, hvor forskere, læger og eksperter fortæller om brystkræft.

SÅDAN KAN DU STØTTE KAMPAGNEN FOKUS PÅ BRYSTKRÆFT
Lyserød sløjfe
Symbolet for kampagnen er
den lyserøde sløjfe. Den kan
du få gratis hos bl.a. Matas og
Kræftens Bekæmpelses Kræftrådgivninger.

Støt Brysterne
herre T-shirt
Kræftens Bekæmpelse har
produceret en Støt Brysterne
T-shirt til herrer. Den koster
100 kr. (ekskl. forsendelse) og
sælges på www.stoetbrysterne.dk og www.cancer.dk fra
den 18. september.

Støt Brysterne armbånd
Kræftens Bekæmpelse har
produceret et armbånd, som
består af en lædersnor, hvorpå der er bundet flade keramikperler. Snoren er beregnet til at binde om håndledet
men kan også bruges som
halssmykke. Pris: 20 kr. pr.
stk. Display med 30 armbånd
koster 600 kr. inkl. forsendelse.
Armbåndet kan købes fra 18.
september i detailhandelen og
på www.stoetbrysterne.dk,
hvor man også kan finde en
liste over forhandlere.
Støt Brysterne dame T-shirt
og stearinlys i Netto
Netto sætter fokus på brystkræft en uge i oktober med
salg af Støt Brysterne T-shirt
og stearinlys. T-shirten koster
99 kr., hvoraf 50 kr. går til
Kræftens Bekæmpelse.
Lysene koster 20 kr. pr. stk.,
hvoraf 5 kr. går til Kræftens
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Bekæmpelse. Netto sælger
desuden Støt Brysterne armbånd. Produkterne sælges i
Netto i uge 40. Fra uge 41
sælges T-shirten desuden på
www.stoetbrysterne.dk

Pink Luck plaid
Den kashmirfarvede fleeceplaid med en lille broderet
sløjfe kan købes på www.cancer.dk. Pris 399 kr. Af dem går
200 kr. til Kræftens Bekæmpelse.

Pink Luck armbånd
Pink Luck armbåndet fås i
rosa med guld- eller sølvlås.
Det koster 149 kr., hvoraf de
100 kr. går til Kræftens
Bekæmpelse. Armbånd kan
købes på www.cancer.dk

Pink Luck armbånd i ægte
sølv og ægte guld
Indretningsarkitekt Stine Hollesen har til årets kampagne
designet Pink Luck armbåndet i ægte sølv og ægte guld.
Hun har desuden designet en
nøglering. Læs mere om pris
og forhandlere på
www.pinkluck.org

www.stoetbrysterne.dk

Vedhæng fra Pandora
Pandorasmykket koster 349
kr., hvoraf de 55 kr. går til
Kræftens Bekæmpelse. Pandora tilføjer i september et nyt
smykke til brystkræftkollektionen. Se dette og find forhandlere på www.pandora.dk

InWear handsker og tasker
Inwear har produceret skindhandsker og tasker. Handskerne koster 299 kr. Tasken
koster 20 kr. De sælges i InWear butikker og hos InWear
forhandlere fra oktober.

Støt Brysterne indkøbstaske med skulderrem
Kræftens Bekæmpelse har
produceret en Støt Brysterne
taske. Tasken fås i brun og
lyserød. Den er lavet af kraftig
plastik (polypropylene) og
måler 38 cm i højden og 33
cm i bredden. Prisen er 20 kr.
ekskl. forsendelse. Tasken
sælges på www.cancer.dk og
www.stoetbrysterne.dk fra den
18. september.

Broche med similisten
Kræftens Bekæmpelse står
også bag en lille broche med
foreningens logo i similisten.
Pris 69 kr. pr. stk. ekskl. forsendelse. Display med 15 stk.
koster 1.025 kr. ekskl. forsendelse.
Sælges på www.stoetbrysterne.dk og www.cancer.dk fra
den 18. september.

Sælges fra den 25. september
i Jysks butikker.
Toilettaske i Matas
Matas har produceret en Støt
Brysterne toilettaske i lyserød. Toilettasken koster 14,95
kr., hvoraf 10 kr. går til Kræftens Bekæmpelse. Sælges i
Matas i oktober måned.

Lyserøde og sorte Støt
Brysterne tasker
Taskerne måler 50 cm i bredden og 33 cm. i højden. Prisen er 129 kr. ekskl. forsendelse.
Kan købes på www.cancer.dk
og www.stoetbrysterne.dk.
Kalender i B.O. Bøger
B.O. Bøger har produceret en
Støt Brysterne kalender. Den
koster 49 kr., hvoraf 20 kr. går
til Kræftens Bekæmpelse.
Sælges i B.O. Bøger fra oktober.

Send en SMS og
støt med 50 kr.
Man kan også støtte Kræftens
Bekæmpelses arbejde mod
brystkræft med 50 kr. ved at
sende en SMS med teksten
BRYST til 1231.
GHD Pink stylingjern
Det eksklusive stylingjern kan
købes hos udvalgte frisører
bl.a. Gun-Britt. Det koster
1.799 kr., hvoraf 110 kr. går til
Kræftens Bekæmpelse.
Sælges fra 1.oktober.
Pink Hope
Swarovski sælger et Pink
Hope armbånd. Læs mere på
www.cancer.dk

Sengetøj i Jysk
Jysk har produceret Støt Brysterne sengetøj. Sengetøjet
fås i flere farver. Prisen for et
sæt er 199 kr., hvoraf 50 kr.
går til Kræftens Bekæmpelse.

almindelige følelsesmæssige
reaktioner, behandlingstyper
osv. Det er baggrunden for
”Bogen om brystkræft”, som
Trine Schandorff sammen
med psykolog Kirsten Heldbjerg, Kræftens Bekæmpelse
og sygeplejerske Susanne
Hein, Rigshospitalet står bag.
Bogen udkommer fredag den
13. oktober og
koster 298 kr.
Som medlem
af Kræftens Bekæmpelse kan
du modtage
bogen på udgivelsesdatoen til en pris
på 200 kr.
Hertil kommer porto
og ekspedition på
50 kr. Beløbet indbetales på forlagets bankkonto:
Forstædernes Bank – Reg.
5478 – 15 26 420.
Forlag: Jepsen og Co.

Start din egen indsamling
på www.stoetbrysterne.dk
Den 18. september genåbner
Kræftens Bekæmpelse hjemmesiden www.stoetbrysterne.dk, som blev en stor succes sidste år. Over 1 mio. kr.
blev samlet ind. På hjemmesiden kan alle starte deres egen
indsamling og opfordre familie, venner og bekendte til at
hjælpe med at nå deres indsamlingsmål.

www.stoetbrysterne.dk

Bogen om brystkræft
Hvor kan jeg læse om brystkræft? Det spørgsmål stillede
Trine Schandorff sig selv, da
hun fik diagnosen brystkræft.
Det var svært at finde en samlet fremstilling af de mest
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Efterladte

| tæt på kræft

De er alle mellem 30 og 40 år, har børn
under fem år – og så har de mistet deres
mand på grund af kræft. Nu bruger de hinanden i stedet for den familie, de aldrig
rigtig nåede at få. Til spagetti om tirsdagen, Sankt Hans, nytårsaften og ferie i
Thailand. Og denne sommer til en uges
ferie i et sommerhus ved Vestkysten

UNGE
ENKERS
KLUB
Af Mai Brandi Ludvigsen
Foto Jens Bak

Der bliver både grinet og
grædt, når de fire enker er
sammen. De grimme
detaljer gennemgås igen
og igen, og det hele
fordøjes med sort humor.
F.eks. top ti over ting, man
ikke skal sige til en
begravelse.
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■ - Vi har talt om, om der skal tages bille-

der til artiklen? Vi vil gerne være nøgne!
Den første skraldlatter lyder. For godt
nok er det fire enker i et lille sommerhus,
men det er ikke nogen tudeklub. Latter
blander sig med lyse barnestemmer. De
to mindste børn er netop ved at blive puttet til deres middagslur, og de tre andre
piler rundt. Glade og solbrune. Udenfor
bager solen, og da der er faldet lidt ro
over stedet, kan husets fire kvinder endelig sætte sig ved bordet indenfor.
De er veluddannede mødre. Danske

kernefamilier, og så alligevel langt fra.
Fælles for Lone Kvist, Jette Nissen, Maja
Guldberg-Kjær og Nanna Reffstrup er, at
de har mistet deres mænd på grund af
kræft. De er unge enker med næsten enslydende historier, der afslører, at der ellers er nok at tude over. Alle fire har de
mistet deres mand, mens børnene var
helt små.
Den sidste tid
Den tilværelse, de skulle begynde på
som familie, kom aldrig i gang. Amning

og bleskift gik i et med dødelig sygdom
og afsked, og den sidste tid huskes som
urimelig hård både følelsesmæssigt og
rent praktisk.
- Jeg styrtede rundt, skiftede bleer og
passede min syge mand, som bare lå og
havde ondt i hovedet. Jeg havde aldrig to
minutter for mig selv. Jeg ved godt, at jeg
ikke kunne være vred på ham, men jeg
syntes, at det var synd for mig, siger 34årige Maja Guldberg-Kjær, der fødte 14
dage efter hendes mands første operation for kræft i hjernen:
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| tæt på kræft

Lone Kvist 40 år
Gift med Lars, der døde af kræft i galdegangene i oktober 2004. Han døde efter
halvandet års sygdom – 41 år.
Mor til Frederikke på fem år. Er uddannet ingeniør og arbejder som projektleder.

UNGE
ENKERS
KLUB

- Det er ikke sådan, at når jeg
kigger på Frederikke, så tæn-

- Jeg var allerede alene om forældrerollen, men hvornår ville jeg blive rigtig alene – den ventetid og uvished er vanvittig svær. Da han døde, skulle jeg starte på
en frisk. Jeg ved ikke, om jeg vågner op
en dag og tænker; fedt at jeg er alenemor.
Jeg render stadigvæk rundt og synes, at vi
skal være tre – og gerne flere.
Også de andre kvinder husker den sidste tids uvished som ekstremt stressende.
Det slider ikke at vide, hvor længe der vil gå,
og hvor langt kræfterne skal række. Oven
i kommer de følelsesmæssige rutcheture
med korte øjeblikke af lykke, når der er
enkelte gode tegn, og med fuld fart ned i
kælderen igen, når håbet brister.
Lone Kvist husker, hvordan hun og
hendes mand fortsat lagde planer for deres fælles liv – ofte mod enhver fornuft.
- Vi blev ved med at lægge planer og
holde fast i, at vi havde en fremtid sammen. Set i bakspejlet var det måske urealistisk, men vi håbede hele tiden på, at det
ville blive bedre. Til sidst gik håbet mere
på endnu en god periode eller endnu en
god oplevelse sammen, siger 40-årige
Lone Kvist, der var gift med Lars, der
døde efter halvandet år med kræft i galdegangene.
Hun føler, at hun først for nylig er kommet sig fysisk over den følelse af udbrændthed, mandens død efterlod
hende i:
- Bagefter var jeg ekstremt udmattet.
Det kan slet ikke beskrives. Alle celler i
kroppen var helt ødelagte. Det har taget
halvandet år bare at blive udhvilet.
Ser langt efter andre børns fædre
Alle har de oplevet, at det at have et barn
giver sorgen en ekstra dimension. Oven i
deres eget tab, skal de også bære sorgen
over, at deres børn ikke har en far. Det
hugger i hjertet at se, hvordan børnene
sender lange blikke efter andre børns
fædre. Blandt andet gjorde Maja Guldberg-Kjær i starten meget ud af prøve at
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ker jeg på Lars. Det er ikke
hende specielt, der minder
mig om ham. Hele livet minder mig om, at han er død.

Maja Guldberg-Kjær 34 år
Gift med Søren, der døde som 35-årig af
kræft i hjernen i november 2003. Søren
var syg i 16 måneder, og Maja fødte 14
dage efter hans første operation.
Mor til Freja på fire år. Studerer retorik
på Københavns Universitet.

- Jeg kan se, at Freja kigger
langt efter fædrene på legepladsen. I starten gjorde jeg
meget for at udfylde Sørens
plads, men det gør jeg ikke
mere. Det kan jeg ikke.

udfylde den plads, Frejas far skulle have
udfyldt. Det gør hun ikke længere – hun
har indset, at hun ikke kan.
Jette Nissen har som den eneste i gruppen to børn, og hun synes af og til, at det
er svært at udfylde forældrerollen alene.
- Jeg synes, at det er vildt uretfærdigt,
at mine børn skal være uden far. Han var

verdens bedste far – og så skulle de gå
glip af ham. Nogle gange synes jeg ikke,
at jeg slår til alene. Jeg ville gerne have
været forældre med ham, siger Jette Nissen, hvis mand døde af kræft i hjernen efter ti måneders sygdom.
Til gengæld har de fire kvinder nu fået
en ny familie. Med fire mødre og fem

Nanna Reffstrup 32 år
Gift med Henning, der døde i april 2004
efter et års sygdom, 49 år gammel. Det
startede som kræft i svælget, som først så
ud til at være helbredt, men der viste sig
at være spredning til mange vitale organer.
Mor til Frej på to år. Er uddannet geograf og arbejder som marketing assistent i
et medicinalfirma.

- I begyndelsen sørgede jeg
mere over, at Frej mistede
sin far, end at jeg mistede
min mand. For mig har det
været en meget stor smerte
ikke at have nogen at dele
forældreskabet med.

Jette Nissen 40 år
Gift med Brian, der døde af kræft i hjernen
i januar 2004. Brian var syg i ti måneder og
blev 36 år.
Mor til Kasper på fem år og Signe på to
år. Er HR-specialist i Danske Bank.

- Jeg synes, at det er vildt
uretfærdigt, at mine børn skal
være uden far. Han var verdens bedste far – og så skulle
de gå glip af ham. Nogle gange synes jeg ikke, at jeg slår til
alene. Jeg ville gerne have
været forældre med ham.

børn. På den måde kan de give hinanden
tryghed og støtte, og børnene får jævnaldrende venner, hvis far også er død. Det
sidste betyder utrolig meget, og børnene
taler meget usentimentalt om, at de ikke
har nogen far. F.eks. kan der pludselig
være en, der siger; min far er brændt i en
stor ovn. Min far blev begravet i en kiste,

svarer en anden. Og så er den snak slut,
og legen fortsætter.
Stor taknemmelighed
Faktisk sker det sjældent, at der går en
dag uden, at de er i kontakt. Hvis det ikke
er til spagetti om tirsdagen eller den
arbejdslørdag, de har givet hinanden, er

En lille familie. De fire kvinder tør slet ikke
tænke på, hvor de havde været, hvis de
ikke havde hinanden.

det måske i telefonen, på nettet eller sms.
Ferien i Vestjylland er da heller ikke den
første. De følger så tæt med i hinandens
liv og børn, at de er helt med, når der tikker en sms ind med den korte besked
”Lort på potten”. På den måde kan gruppen være med til at lette den smerte, det
er, ikke at have nogen at dele barnet
med.
- Det er både et følelsesmæssigt og
praktisk fællesskab. Sammen med andre
er man lidt ynkelig og lidt forkert, men vi
er ligeværdige. Det er den samme slags
sorg, vi bærer, og derfor forstår vi hinanden, siger 32-årige Nanna Reffstrup, der
mistede sin mand, da Frej var 5 måneder.
Hun kom med i gruppen efter et terapiforløb i Kræftens Bekæmpelse, hvor hun
sagde, at hun gerne ville i kontakt med
andre i samme situation. To andre fik også
kendskab til hinanden gennem Kræftens
Bekæmpelse, og en fjerde kom til via sin
præst, der et år tidligere havde begravet
en af de andres mænd.
- Jeg kom ind i gruppen to måneder efter, at Henning var død. Det var som at
komme hjem, det var simpelthen så dejligt. Og det var meget bekræftende at se,
at det bliver bedre, siger Nanna Reffstrup.
Alle er enige om, at det bedste man kan
gøre, er at finde sammen med andre. Andre der kan rumme at høre den samme
grimme sygehistorie igen og igen, og
hvor man bare kan være. Havde de ikke
hinanden, er de alle fire enige om, at deres liv ville have set helt anderledes ud.
- Jeg føler stor taknemmelighed over, at
vi har hinanden. Det er det vigtigste, der
er sket i forhold til min sorgproces og mit
liv, siger Jette Nissen, og kigger rundt på
sine veninder. Så kommer fem-årige
Kasper og hiver sin mor i armen. Han vil
have vand i vandpistolen, og alle går ud i
solen, hvor fotografen står klar.
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Opskrifter

BLØD KOST VED SYNKEBESVÆR
■

Efter operation eller strålebehandling i mund, svælg
eller spiserør, kan forholdene
i mund og spiserør være så
trange eller påvirkede, at der
opstår problemer med at spise og drikke. Det kan blive
nødvendigt, at maden for en
tid skal være blød og synkevenlig.
Blød kost består af findelte
eller hakkede råvarer, som
dampes eller steges let og serveres som mos eller puré,
men kødet skal tilberedes
specielt. Kød, fisk og fjerkræ

bør hakkes før tilberedning og
gerne serveres som en farsret,
der er kogt, bagt eller meget
let stegt. Hvis kødet først hakkes efter tilberedningen, bliver det hårdt, hvilket kan give
risiko for, at det går i den gale
hals. For at maden skal tage
sig indbydende ud, skal hver
ting findeles for sig og anrettes på tallerkenen, præcist
som man ellers vil gøre det.

Kyllingebryst med
rygeostefyld, porre og
tomatsauté
4 portioner

1 glas hvidvin (eller 1 1/2 dl
vand og 1 spsk hvidvinseddike)
lidt salt og friskkværnet
peber
1 tsk. sukker
1 håndfuld friske krydderurter: f.eks. timian, oregano
og salvie

Gode råd som kan hjælpe
eller lindre ved synkebesvær:
•Kartoffelmos kan føles tør og

blive dyppet i bouillon, suppe, stegesky eller te.
•Retter tilberedt med æg som
f.eks. blødkogt æg, pocherede æg, røræg og omelet
giver god næring. Undgå
hårdkogt æg.
•Spis gerne dessert som f.eks.
fromage, flødeis, budding,
syrnede mælkeprodukter
eller siet frugtgrød.

•Skær med en tynd skarp
kniv ind fra den spidse ende
af kyllingebrystet og lav forsigtigt en lomme i midten.
Fyld lommen med rygeost
blandet med basilikum og
persille.
•Steg hvidløg i lidt olivenolie
og tilsæt tern af tomater i en
rummelig gryde eller sauterpande. Lad det småstege i
ca. 5 min. Tilsæt hvidvin
(eller vand og vineddike), og
krydr med salt, peber, sukker og hakkede krydderurter. Læg kødet ned i tomatsautéen, og lad det småsimre

ca. 5-10 min. på hver side, til
kødsaften er klar.
•Kog kartoflerne i let saltet
vand 10 min. Tilsæt stykker
af porre, og kog dem og kartoflerne møre ca. 8 min.
Bland olivenolie og basilikum, og vend kartofler og
porre i det.
Energi i 1 portion med tilbehør 1.800 kJ = 425 kcal.
225 g grønsager og frugt i en
portion
Energifordeling
47 E % kulhydrat
28 E % protein
25 E % fedt

Fotos: Hergaard

vanskelig at synke. Tilsæt
ekstra fedtstof, som gør overfladen mere glat og mosen
lettere at synke, eller server
mosen med rigelig sauce.
•Tynd og lunken havresuppe
eller bananmos virker smørende og kan give lindring til
en øm mund og svælg.
•Ved hjælp af sauce, stegesky, bouillon eller mælk kan
konsistensen af en findelt
ret gøres mere eller mindre
tyndtflydende.
•Brød med blødt pålæg kan
gøres synkevenligt ved at

4 store kyllingebryst (uden
skind, skær gerne brystfileterne af to gode kyllinger)
100 g rygeost 5+ uden
kommen
3 spsk. hakket frisk basilikum
eller bredbladet persille
Tomatsauté:
3 fed hvidløg
2 tsk. olivenolie
500 g modne tomater
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Tilbehør:
8 slikporrer (400 g tynde
porrer)
600 g kartofler
2 tsk olivenolie og 2-3 spsk
hakket frisk basilikum

Praktiserende diætist Lene Allingstrup
giver gode råd til, hvordan man gør
maden blød og synkevenlig og
samtidig lækker

Til familiemedlemmet med synkebesvær og som har behov for blød kost:
Kyllingebryst med rygeostefyld, porre og tomatsauté
Hak eller blend det ene kyllingebryst. Saml kødet med 1
spsk. rygeost til en krebinet,
og læg den forsigtigt ned i
tomatsautén sammen med de
hele bryststykker.
Tag en passende mængde
kartofler fra og mos dem med
gaffel eller håndmikser. Tilsæt
smør og mælk. Porre er ikke
velegnet at findele på grund
af den trævlede konsistens.

Kogt porre kan eventuelt hakkes meget fint med kniv, og
blandes i kartoffelmosen.
Blend lidt af tomatsautén
og hæld den over krebinetten. Ved siden af serveres kartoffelmosen, som pyntes med
fint hakket basilikum.
Salat af friske figner og
gedeost
Blend melonen, tilsæt eventuelt lidt honning.
Afskorp en skive sandwichbrød og dryp lidt olivenolie på

for at blødgøre, riv ost over
brødet og smelt det ved svag
varme i ovn eller mikroovn.
Spis melonpurén med ske
sammen med det blødgjorte
ostebrød, som er pyntet med
finsnittet feldsalat.
NB: Figner er ikke altid velegnet at anvende ved blød
kost. Kernerne fra de friske figner kan sætte sig fast og skab
irritation i mund og svælg.

med hænderne ca. 15 kugler, der trykkes flade mellem
hænderne (evt. mellem bagepapir). Læg dem tæt oven
på brombærrene. Bag cobbleren ved 200 grader i
ovnen ca. 30 min., til dejen
er gylden. Lad den køle lidt
af og giv skyr med lidt flydende honning ovenpå til
den lune kage.

Salat af friske figner og
gedeost (frokost- eller
mellemret)
4 portioner
500 g friske figner
75 g frisk brøndkarse eller
feldsalat
275 g melon eller moden
pære (ca. 3 stk.)
100 g fast dansk gedeost
eller manchego
(spansk fåreost)
1,5 spsk. jomfruolivenolie
Tilbehør: 4 grovboller
•Skær toppen af stilken på
fignerne af. Skær fignerne
ud i ca. 6 stykker. Bland med
brøndkarse eller feldsalat og
stykker af melon eller pære.
Drys med smuldret gedeost
og hæld olivenolie hen over
salaten lige før, den skal spises. Spis brød til.
Næringsindhold
Energi i 1 portion med tilbehør 1.675 kJ = 400 kcal
200 g grønsager og frugt i en
portion
Energifordeling
59 E % kulhydrat
15 E % protein
26 E % fedt

Brombærcobbler med
skyr og honning
Tag en passende mængde
brombær fra. Blend dem og si
kernerne fra. Brombærrene
anrettes i en portionsskål for
sig. Læg 3-4 dejkugler over,
og bag cobbleren som beskrevet nedenfor.
Serveres med skyr og honning.
Cobbleren kan blødgøres
ved at dyppe hver mundfuld i
lidt varm brombærsaft eller ved
at hælde saften hen over.

Brombærcobbler med
skyr og honning
6 portioner
En cobbler er en klassisk amerikansk dessert. Skyr er et
islandsk surmælksprodukt.
Det er fedtfattigt med et
meget højt proteinindhold.
Konsistensen er tyktflydende,
og smagen er frisk og syrlig.

Tilbehør: 200 g skyr naturel
eller fromages frais
Ca. 2 tsk. flydende honning
•Bland nippede brombær
med sukker og kartoffelmel.
Læg blandingen i et ovnfast
fad.
•Lav dejen. Rør mel og fint
salt sammen i en skål. Rør
olie og mælk i dejen. Form

Næringsindhold
Energi i 1 portion med tilbehør 1.500 kJ = 350 kcal
125 g grønsager og frugt i en
portion
Energifordeling
60 E % kulhydrat
10 E % protein
30 E % fedt
Opskrifterne er lavet af
Katrine Klinken

Fyld:
750 g brombær
75 g mørk rørsukker
2 spsk. kartoffelmel (eller
hvedemel)
Dej:
175 g hvedemel
1 knsp. fint salt
1 dl vegetabilsk olie (neutral
raps-, majs- eller vindruekerneolie)
2 spsk. mælk
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Arv

| tætpå kræft

EN HJÆLPENDE ÅND
Kræftens Bekæmpelse modtog en arv på
næsten en mio. kr. fra en kvinde, som ville
støtte forskning i Niels Bohrs ånd. Heldigvis
har vi et institut, som forsker præcis efter
disse principper
Af Julie Herdal
■ Da Elise Truelsen skrev sit testamente, gjorde hun det klart, at
en del af arven efter hende skulle gå til Kræftens Bekæmpelse,
og at pengene skulle bruges til forskning. Hun skrev:
”Arven skal anvendes til støtte af molekylærbiologisk forskning, der sigter mod forståelse af aldringsbetingede sygdomme,
herunder også kræft. Jeg ønsker forskningen udøvet i Niels Bohrs
ånd, idet Niels Bohr – udover sit uomtvistelige videnskabelige
geni – er blevet tilskrevet en ligeså væsentlig karakteristik: Godhed – ”i stort som småt – jeg regner ham for verdens bedste menneske”, som udtalt af afdøde kirurg Ole Chievitz, Niels Bohrs ven
fra skoletiden og livet igennem og en kort tid min chef.”
Elise Truelsen, som blev født i Herning i 1910, brugte sin uddannelse som læge til at hjælpe mennesker i nød verden over.
Hun arbejdede for Dansk Røde Kors i ødelagte områder i Polen i
1946 og 1947 og på hospitalsskibet Jutlandia på dets første ekspedition i 1951 under Koreakrigen.
I stedet for at følge med skibet hjem til Danmark, gik Elise Truelsen i land i Korea. Her arbejdede hun blandt andet med et stort
vaccinationsprogram, hvor 300.000 koreanske børn blev vaccineret mod tuberkulose. Af praktiske årsager blev hun nødt til at
arbejde i landet via ansættelse i den amerikanske hær.
- Elise morede sig ofte over, at hun livet ud havde titel af oberstløjtnant i US Army, siger hendes nevø, Hans Erik Truelsen.
- Elise fortsatte resten af sin tid som læge med arbejde på humanitære projekter i andre dele af verden. Bl.a. i flere afrikanske
lande.
- Arbejdet var krævende både fysisk og psykisk, men Elise
havde en forunderlig evne til at se tingene fra en vinkel, som
gjorde det muligt for hende at udholde selv de sværeste situationer, siger Hans Erik Truelsen.

Fans af Niels Bohr
Elise Truelsens liv var præget af en stor kærlighed til hendes fag,
og hun var livet igennem også meget optaget af Niels Bohrs liv
og fysik. Af testamentet fremgår direkte, at begge dele har
været afgørende for, at hun testamenterede næsten en mio. kr.
til Kræftens Bekæmpelse.
I Kræftens Bekæmpelse arbejder en forsker, som deler Elise
Truelsens beundring af Niels Bohr både som forsker og menneske. Og uden at vide det, tildelte Kræftens Bekæmpelses Lægeog Naturvidenskabelig Udvalg (DLNU) arven efter Elise Truelsen
til netop denne mand: Professor Jiri Lukas, som er direktør for
Forskningscenter for Gentoksisk Stres. DLNU tog i sit valg højde
for, at pengene skulle gå til forskning, der lå i tråd med Niels
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Bohrs ånd, så et helt tilfældigt valg var det ikke. Men sammenfaldet kunne ikke være mere passende for Jiri Lukas.
- Donationen er meget værdifuld og vil have en betydelig indflydelse på kvaliteten af arbejdet i vores center. Det er en ære for
os at modtage denne donation, og vi vil gøre vores bedste for at
anvende pengene præcis efter hensigten: At udføre vores forskning i Niels Bohrs ånd, siger professor Jiri Lukas.
Ånden fra Niels Bohr handler bl.a. om, at forskningen skal drives af åbensindede og kreative spørgsmål. Og denne tankegang
gennemsyrer målet for det nye Forskningscenter for Gentoksisk
Stres.
- Niels Bohrs ånd har i generationer været en stor inspirationskilde for forskere optaget af at udrede de fundamentale aspekter
af livet. På Forskningscenter for Gentoksisk Stress prøver vi også
at forstå nogle af de disse grundlæggende aspekter: Hvordan
menneskeceller beskytter sig selv mod ødelæggende krænkelser f.eks. sollys, tobaksrygning, stråling, forskellige stoffer og kemikalier, som vi konstant er udsat for. Tilsammen kalder vi disse
krænkelser for ”gentoksisk stress”, fordi de alle kan skade vores
gener og føre til ødelæggende sygdomme inklusiv kræft, siger
professor Jiri Lukas.
Arven går til fremtiden
Jiri Lukas håber, at pengene fra Elise Truelsen bl.a. kan bruges til
at tiltrække unge forskere til den grundlæggende kræftforskning, som han mener, er vejen til en bedre forståelse og dermed
behandling af kræft.
-Som i alle andre områder af biomedicin bliver det mere og
mere tydeligt, at fri, åbensindet grundforskning i, hvordan vores
celler reagerer på gentoksisk stress, muligvis er nøglen til at forstå, hvordan kræft udvikler sig, hvordan vi kan diagnosticere
sygdommen hurtigt og præcist, og hvordan vi kan finde de mest
fornuftige måder at behandle den på. Og det er præcis her, vi har
til hensigt at bruge donationen – til at forbedre kvaliteten af vores arbejde og særligt til at opfordre den yngste generation af
forskere til at forstå betydningen af grundlæggende kræftforskning, siger Jiri Lukas.
Elise Truelsen var åndsfrisk, da hun døde i december 2001,
91 år gammel.

Spørgsmål om arv
Hvis du har spørgsmål om, hvordan det foregår, hvis man vil
testamentere penge til Kræftens Bekæmpelse, kan du ringe til
foreningens arvesagsekspert, advokat Charlotte Hjeds på telefon 35 25 75 84 eller sende en mail til chj@cancer.dk
De fleste penge bliver doneret til kræftforskning generelt, og
det gør det lettere, for Kræftens Bekæmpelse at give pengene
videre til de bedst egnede forskere.
I 2005 udgjorde arv 31 pct. af Kræftens Bekæmpelses indtægter,
mens 55 pct. af udgifterne gik til forskning. Læs mere på
www.cancer.dk/regnskaber

Elise Truelsen var med
som læge på hospitalsskibet Jutlandias første ekspedition til Korea i 1951.
Hun blev i landet – officielt som officer i den amerikanske hær – og arbejdede senere i flere afrikanske lande. Nu hjælper
hendes penge kræftpatienter.
Privatfoto
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Tema om hoved-halskræft

JEG VAR UNG OG USÅRLIG –
TROEDE JEG
Morten Schnell Lauritzen
giver sin personlige beretning om at blive ramt af
kræft i en ung alder
Foto Tomas Bertelsen

Var det her nu takken? Folk, der får kræft,
er gamle på 70 med rygerlunger – ikke en
ung, fremadstormende studievært. Livet
lå foran mig, jeg havde lige stiftet familie,
og så blev der pludselig sat et kæmpestort spørgsmålstegn ved det hele. Jeg
frygtede, at kræften også ville sætte det
sidste punktum.

■

Alt åndede fred og idyl. Men foråret
2005 blev desværre noget ganske ubehageligt andet.
Det hele kørte ellers som smurt: Jeg
havde fuld gang i karrieren, var lige blevet
far og havde taget hul på 3 måneders
fædreorlov. Den ubekymrede tilværelse
ventede. Men det forår og den sommer
blev de værste i mit liv: Den 24. maj blev
jeg forvandlet fra studievært med styr på
livet til panisk angst kræftpatient.
Knuden
En laber larve. Sådan kan jeg bedst
beskrive størrelsen og formen på den
knude, jeg gennem et års tid havde
bemærket på halsen lige under min venstre øreflip. Den sad der bare pludselig
en dag uden at gøre væsen af sig. I maj
sidste år gik jeg for anden gang med
bekymret mine til min egen læge. Første
gang, et år tidligere, havde han sendt mig
hjem med bemærkningen om ikke at
trykke på knuden. Den anden gang insisterede jeg på at komme til en øre-,
næse-, halsspecialist. Det mente min
læge nu ikke, der var nogen grund til,
men gav mig dog en henvisning. Hans
sidste ord til mig var, at jeg ikke skulle
bekymre mig. Kort efter samtalen blev
knuden opereret væk og diagnosen stillet. Kræft i ørespytkirtlen.
Chokket
"Fuck, jeg vidste det!" Sådan nogenlunde
tænkte jeg, da lægen gav mig svaret på
operationsprøven. Jeg havde gået og forberedt mig på at få beskeden, høre ordene. Men i de sekunder, de minutter det
tog at servere diagnosen, blev jeg ramt af
mit livs største knock out. Hvorfor lige
mig? Jeg var 32 år, sund og rask, i god
form, veltrænet. Løb og cyklede 4-5 gange om ugen og havde gud døde mig
løbet stort set dagligt, siden jeg var 15.

Kampen
Jeg kom gennem operation og 33 strålebehandlinger bedre end forventet. Operationen tog 7-8 timer og efterlod et 15
centimeter langt "sabelsnit" fra øret ned
på siden af halsen. Kirurgen skar tæt på
ansigtsnerven med risiko for tab af følelse og bevægelse i halvdelen af ansigtet –
ikke en munter melding for én, der lever
af at være "på". Men det gik uden problemer, mimikken er intakt. Sommeren tilbragte jeg i pendulfart til kælderen under
Rigshospitalet. Fem gange stråling om
ugen i 6 1/2 uge. Ikke just den sommer
jeg havde regnet med. Jeg fortsatte med
at cykle og løbe hver dag, stædigt og besværligt med en af min søns stofbleer
bundet om hovedet som skærm for
solen. Det var en del af kampen mod sygdommen – jeg ville styrke mit fysiske og
mentale immunforsvar. Det lykkedes.
Strålingen på hoved og hals gav meget få
akutte bivirkninger – ingen behov for
sondemad eller morfin – end ikke en eneste panodil undervejs.
Håbet
Jeg var ung og usårlig. Troede jeg. I dag
ved jeg, at ingen kan vide sig sikker.
Ingen uanset alder, karriere, livssyn eller
levevis. Se bare på Lance Armstrong, se
på Brian Holm, se på Ebbe Sand. De er
heldigvis stået frem og har talt åbent om
sygdommen og dermed vist, at der ikke
er noget at skamme sig over. Når sådan
nogle som dem kan blive syge - så kan jeg
også - jeg har ikke gjort noget forkert.
Når jeg sad i en sen nattetime og tænkte
triste tanker, har deres eksempler givet
mig styrke og håb. Det har hjulpet - ikke
mindst fordi min kræftsygdom er så sjælden, at der på internettet knap nok findes
en eneste side på dansk. Så er det vigtigt
med gode eksempler at spejle sig i. At

finde troen - en tro på, at der kan være et
liv efter kræften. I al beskedenhed håber
jeg, at jeg med min historie også kan give
håb til andre i samme sårbare situation.
At både unge cykelryttere, fodboldspillere og studieværter får kræft – og kan
overvinde sygdommen.
Fremtiden
I dag er der gået godt et år siden diagnosen. Jeg er erklæret sygdomsfri. Var tilbage på skærmen kun tre uger efter sidste
stråling og er efter en periode på halv tid
nu oppe på fuld damp. Men der har i
sandhed været op- og nedture. Frygten
for tilbagefald rammer én med en kraft,
så man er stensikker på, at nu, nu er det
slut. Den følelse vil nok være der mange
år endnu - forhåbentlig med længere
mellemrum og mindre styrke som tiden
går. Men kræften har mærket mig for
livet – forhåbentlig "glemmer" sygdommen én, men man glemmer ikke den.
Den vil være en ubehagelig ufrivillig følgesvend resten af mine dage – men så er
kunsten jo at forsøge at finde det positive
frem midt i al det forbandede.
Skuespiller Holger Juul Hansen har
sagt nogle kloge ord oven på sin kræftsygdom. Dem vil jeg hermed tilslutte mig
og sende videre som opmuntring til andre:
"Meget mistede jeg på "rejsen", men
vandt dette – i dag skal der mindre til at
gøre mig glad og mere til at gøre mig ked
af det. Ikke noget dårligt bytte."

Morten Schnell Lauritzen 34 år:
Uddannet journalist 1998 – på TV AVISEN fra 1999 – studievært siden 2002.
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Kirsten Pedersen er langsomt på vej tilbage til livet, efter at kræft i tungen på bare et år tog livet af hendes 23-årige datter, Charlotte.

SOM ET LYN FRA EN KLAR HIMMEL
Blisten, som Charlotte Pedersen opdagede på sin tunge i
februar 2004, viste sig at
være en kræftsvulst. Et år
senere var den 23-årige kvindes liv slut
Af Julie Herdal Foto Mikkel Østergaard
■

Charlotte Pedersen var hjemme til sin
mors fødselsdag. Hun stod ude på badeværelset og kiggede sig i spejlet med
åben mund. Blisten på den ene side af
hendes tunge ville ikke gå væk.
-Det var underligt, den lille blist blev
ved med at genere hende, siger Kirsten
Pedersen, Charlottes mor.
Fra blist til vulkan
Charlotte arbejdede på Berlingske Tidende som controller og havde netop købt
en lille lejlighed på Amager. Hun var god
til sit job og læste HD om aftenen. I
begyndelsen af februar 2004 - 11 dage
før sin 23-års fødselsdag - opdagede
Charlotte en blist på den ene side af tungen. Den generede, og hun gik til tandlægen. Han gav hende en bideskinne,
som hun kunne sove med om natten.
Den gjorde ingen forskel.
-Efter tre uger lignede det et vulkankrater på siden af tungen. Den dannede
sårskorper, men såret udviklede sig inde
under, siger Kirsten Pedersen.
Da en tandkirurg til sidst så på Char-

28

lotte, sendte han hende direkte videre til
Rigshospitalet.
Celleforandringer
Smerterne tog til. For at fremskynde processen valgte Charlotte at få foretaget en
biopsi hos en privat øre-næse-halslæge.
Prøven viste celleforandringer.
I april 2004 - to måneder efter, at Charlotte fandt en lille blist - fjernede lægerne
en tredjedel af hendes tunge og en hel
streng af lymfekirtler i halsen. På det tidspunkt var der ingen spredning, og Charlotte blev udskrevet fem dage senere.
Den eneste helbredende behandling var
stråleterapi, det begyndte Charlotte på i
begyndelsen af juni måned. Men hun
blev dårligere og dårligere.
-Den menneskelige behandling var super. Charlotte fik en kontaktsygeplejerske. Den ordning er virkelig god, siger
Kirsten Pedersen.
Men den fysiske behandling af Charlottes sygdom virkede ikke. Da strålebehandlingerne var slut, havde hun det
værre end nogensinde. Konstante smerter og problemer med at tale og spise. I
slutningen af juni måned flyttede hun tilbage til sine forældre.
September måned gik på hospitalet. I
begyndelsen af oktober viste en scanning, at sygdommen havde spredt sig.
Charlotte fik en ny operation, hvor endnu
mere af tungen blev fjernet. Hun boede
nu permanent hos sine forældre.
Næringen bestod af sondemad og tynd
te. Fra midten af oktober prøvede lægerne
med kemoterapi. Samme mønster gentog
sig. Behandlingen skred frem, men Char-

lotte blev dårligere. Den eneste forskel var,
at hun tabte håret og begyndte at gå med
hue. Hun kunne heller ikke tale længere.
Charlotte befandt sig efterhånden
bedst siddende i sengen, hvor hun kunne
få den støtte til nakke og hoved, hun behøvede. Men hun ville ikke indlægges.
Juleaften spise familien julemad og Charlotte havde sonde.
-Charlotte ønskede selv at få lov til at
dufte julemaden. Selvom det var svært,
var det stadig en hyggelig jul, siger Kirsten Pedersen.
Smilede i sengen
Hun blev hjemme indtil dagen før nytårsaften 2005. Da turde Kirsten Pedersen
ikke tage ansvar for sin datter længere.
Turen gik til Rigshospitalet for sidste gang.
-De var selvfølgelig klar til at modtage
Charlotte. Der var linet op med alle de
nødvendige blodprøver osv., siger Kirsten Pedersen.
Efter få dage fik Charlotte indlagt en
pumpe med morfin, som der gradvist blev
skruet op for. Det var den eneste måde,
lægerne kunne holde hende smertefri.
-Hun var så forpint, at der ikke var etik i
det længere, siger Kirsten Pedersen.
Morfinen fik Charlotte til at sove meget
af tiden. Der blev sendt sms’er til venner
og kolleger, som kom og sad i rummet
sammen med Charlotte og familien. Indimellem vågnede hun og sad og smilede i
sengen. D. 13. januar 2005 sov Charlotte
roligt ind i døden.
-Charlotte sagde kort før sin død, at
hun havde fået en super behandling, og
at der ikke havde været ”en eneste idiot”
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Et meget sjældent tilfælde
Der findes ingen lægelig forklaring på,
hvorfor Charlotte Pedersen i så ung en
alder fik kræft i tungen. Hendes historie
er et meget sjældent eksempel. Kræft i
munden rammer fortrinsvis personer
over 60 år, som for manges vedkommende har røget og drukket i mange år.
Symptomerne er tit et sår, som ikke vil gå
væk. Behandlingen for kræft i munden er
for det meste operation og stråleterapi. I
nogle tilfælde tilbyder lægerne kemoterapi, hvis sygdommen fortsat udvikler
sig, men der findes desværre endnu
ingen helbredende kemoterapi til kræft i
munden.
Læs mere på www.cancer.dk/sygdomme

blandt de læger og sygeplejersker, hun
havde mødt under sit sygdomsforløb, siger Kirsten Pedersen.
Hun og Charlottes far tog kontakt til
Kræftens Bekæmpelse i Roskilde, hvor de
og senere også Charlottes lillebror, Jakob,
fik hjælp fra en psykolog. Kirsten Pedersen fortsatte i en sorggruppe for forældre, som har mistet voksne børn og hos
en privatpraktiserende psykolog.
-Jeg går stadig hos en privat psykolog,
men jeg tror, at jeg er nået så langt nu, at
jeg kan nøjes med hver 14. dag. Sidste
gang kom jeg faktisk igennem hele timen
uden at begynde at græde, siger Kirsten
Pedersen.
Videre i livet
Charlottes lillebror Jakob måtte stoppe
sin uddannelse pga. sorgen over sin
søsters pludselige død. I dag arbejder
han sammen med sin far i hans go-kart
firma i Roskilde. Samtidig har han søgt
ind på Niels Brock Business College i
København og ved redaktionens slutning, havde Jacob netop været til samtale
hos Mærsk.
-Han er rigtig godt på vej igen. Det er
bare så dejligt, siger Kirsten Pedersen.
Kirsten Pedersen har langsomt genoptaget sit arbejde på en institution inden
for psykiatrien i Taastrup, hvor hun arbejder som fysioterapeut. Indtil hun tog orlov,
fik hun frihed til at komme og gå, som hun
ville, mens Charlottes sygdom stod på.
Charlotte troede til det sidste på, at hun
ville overleve, og hun holdt gennem hele
sit sygdomsforløb en dagbog, som hun
ønskede at udgive bagefter.
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PÅ SKOLEBÆNKEN I ODENSE
Alle hoved-halskræftpatienter på Odense Universitetshospital får tilbud om patientundervisning
Af Jytte Dreier
■

Hvert år behandler Odense Universitetshospital (OUH) ca. 200 hovedhalskræftpatienter. 2/3 af dem takker ja
til tilbudet om patientundervisning, siger
overlæge Susanne Larsen fra OUH, der
sammen med to sygeplejersker står bag
patientskolen.
Patienterne får undervisning i sygdommen og dens behandling, rygestop, ernæring og smertebehandling, tandproblemer, psykologiske aspekter, herunder
skyld. Sidste skoletime fortæller en tidligere patient om sygdommen og giver
sine erfaringer videre.
Føler sig skyldige
Hoved-halskræftpatienter er ifølge Susanne Larsen mennesker, der generelt
stiller færre krav til behandlersystemet.
-Nogle føler, at det er deres egen skyld,
at de har fået kræft, fordi de ryger eller
drikker. Derfor stiller de ikke krav. Men
det er vigtigt at pointere, at man faktisk
sagtens kan få sygdommen uden at have
røget og drukket. Kræft i ørespytkirtlen
og kræft i mandlerne eller skjoldbruskkirtlen har næppe noget med tobak at gøre,
siger Susanne Larsen.
Ingen deltagere når
der undervises i rygestop
Patientskolen finder sted i samme periode, som man er i strålebehandling. I dag

får patienten seks behandlinger om ugen
i seks uger. Og man forsøger altid at
lægge undervisningen den dag, hvor
patienten skal have to gange behandling
på samme dag, for da er de alligevel på
sygehuset i længere tid end normalt.
Deltagerprocenten er dog ikke speciel
stor den dag, hvor der undervises i rygestop.
-Enten har de kvittet tobakken, eller de
ønsker ikke at stoppe. De gange, der møder en op, er den pårørende med, for de
er som regel rygere begge to – og det bliver et fælles projekt at stoppe, fastslår
Susanne Larsen
Undervisning nytter
For hoved-halskræftpatienter er det kendetegnede, at de som regel altid har en
pårørende med.
-De er afhængige af andre mennesker.
De har f.eks. brug for hjælp til madlavning, fordi mange får problemer med at
spise på grund af strålebehandlingen, siger Susanne Larsen.
-Undervisningen er helt klart en succes. Jeg møder jo patienterne i ambulatoriet, når de er til kontrol. Mange af de problemer, som behandlingen kan medføre,
har de allerede hørt om og kan dermed
nemmere tackle det, siger hun.
Følgevirkninger af sygdommen
På OUH er man i gang med at finde ud af,
hvilke rehabiliteringsprojekter, der skal
sættes i gang.
-Vi håber, at vi f.eks. kan komme i gang
med et forsøg, der skal undersøge, om akupunktur hjælper mod en meget kendt bivirkning, nemlig mundtørhed, og projekter,
der sikrer bedre fysioterapiprogrammer til
patientgruppen, siger Susanne Larsen.

Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft
I netværket for patienter med hals- og mundhulekræft kan du f.eks. tale med ligestillede, og du kan udveksle erfaringer. Du kan også møde professionelle, f.eks. læger,
sygeplejersker, diætister, psykologer og socialrådgivere.
Netværket henvender sig til mennesker, der har eller har haft kræft i hals- og/eller
mundhule og deres pårørende.
Netværket mødes den tredje onsdag i hver måned fra kl. 19.00 til 21.30. Sted: Kræftrådgivningen i København og Frederiksberg, Strandboulevarden 55, 2100 København Ø.
Læs om kommende arrangementer på www.cancer.dk/kalenderen
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På 20 år er helbredelsen for hoved-halskræft steget fra en tredjedel af patienterne til halvdelen,
fortæller professor, dr.med. Jens Overgaard.

FOREGANGSLAND I AT
BEHANDLE HOVED-HALSKRÆFT
Hvert år får flere end 1.000
danskere diagnosen hovedhalskræft (kræft i strube,
svælg, mundhule, næse-bihule, spytkirtler samt i skjoldbruskkirtlen). De hyppigste
kræftformer er strube, svælg
og mundhulekræft, og
behandlingen er strålebehandling eller operation –
eventuelt i kombination
Af Jytte Dreier Foto Flemming Jeppesen
■ Danmark er et foregangsland inden for
strålebehandling af hoved-halskræft.
Behandlingen herhjemme har i mange
år været ens over hele landet. Det betyder, at man får den samme behandling,
uanset hvilket sygehus man tilhører.
-Forskere og behandlere samler deres
fælles erfaringer i The Danish Head and
Neck Cancer Group (DAHANCA), og det
er derfor, vi har fælles retningslinier for
behandling af hoved-halskræft. DAHANCA har været medvirkende til, at
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over halvdelen af patienterne i dag bliver
kureret. For 20 år siden var det kun en
tredjedel, siger professor, dr.med. Jens
Overgaard, Afdeling for Eksperimentel
Klinisk Onkologi på Århus Sygehus, som
har det overordnede ansvar for DAHANCA.
Chancen for at blive kureret med strålebehandling og eller operation er god.
-Danske læger giver mere intensiv strålebehandling ved hoved-halskræft, end
man gør i udlandet, fordi det har vist sig at
give en bedre langtidsvirkning, ikke
mindst fordi man kan bevare strube,
svælg og tale, siger Jens Overgaard.
Nye behandlinger
med færre bivirkninger på vej
Ifølge Jens Overgaard vil strålebehandling fortsat være den væsentligste
behandling til de fleste patienter med
hoved-halskræft.
På de danske kræftafdelinger arbejder
lægerne bl.a. med en teknik IMRT (Intensitetsmoduleret Radioterapi), der er mere
effektiv og skånsom.
-IMRT-teknikken er rigtig god til visse
kræftsvulster, fordi bestrålingen rammer
meget præcist og mindsker risikoen for at
beskadige spytkirtlerne, fastslår Jens
Overgaard.

Kombinationsbehandling
Noget af det nye bliver kombinationsbehandling – også kaldet skræddersyet
behandling.
-Vi kender i dag sygdommens naturhistorie. Vi ved, hvordan den arter sig. Vi
ved, at strålebehandling og kirurgi virker.
Begge former skal udvikles, men i fremtiden vil også kemoterapi blive en del af behandlingen, mener Jens Overgaard.
Men også nye biologiske behandlingsformer vil se dagens lys.
-Vi kommer til at kunne tilbyde mere
målrettet og skræddersyet behandling til
den enkelte patient. Behandlingen vil helt
sikkert give færre bivirkninger. Og på den
måde vil vi kunne give patienten større
dosis af f.eks. strålebehandling og dermed kunne helbrede flere patienter. Det
ser jeg frem til, siger Jens Overgaard.

Der findes endnu ingen screeningsprogrammer for hoved-halskræft, men der
forskes i det.
Risikofaktorer er:
• Tobak
• Stort alkoholforbrug.
• Visse virusinfektioner. F.eks. skønner
forskerne, at ca. 50 pct. af tilfældene af
kræft i mandlerne skyldes HPV-virus
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Tlf. 8030 1030
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Lørdag og søndag
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Bidrag i stedet for blomster
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pårørendes ønske at betænke kræftsagen med
et bidrag i stedet for blomster. Dette ønske vil
oftest være nævnt i dødsannoncen.

København
og Frederiksberg
Strandboulevarden 55
2100 København Ø
Tlf. 3525 7700
e-mail koebenhavn@cancer.dk

Forskellige betalingsmuligheder
Vil du give et bidrag i forbindelse med en
begravelse eller bisættelse, kan du gøre det på
et almindeligt girokort, via netbank eller på
www.cancer.dk/foreningen
Indbetal beløbet på girokonto 0001155 til
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Betaler du via netbank, skal du benytte
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• Kortartkode 01
• girokonto 0001155
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“I stedet for blomster bedes man betænke
Kræftens Bekæmpelse:
giro 0001155, mærket NN (afdødes navn)”
Kræftens Bekæmpelse siger tak
Kræftens Bekæmpelse sender herefter en tak
for det samlede beløb til nærmeste pårørende
og en liste med navne på alle, der har givet et
bidrag.
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Roskilde Amt
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e-mail roskilde@cancer.dk
Åben mandag til torsdag
kl. 9-15 • fredag efter aftale
Køge
Torvet 11,1.
4600 Køge
Tlf. 5663 8229
Åben hver torsdag kl. 16-19
Vestsjællands Amt
Haselvænget 5
4300 Holbæk
Tlf. 5944 1222
e-mail holbaek@cancer.dk
Mandag, onsdag, torsdag
kl. 9-15

Tirsdag kl. 9-20
Fredag lukket
Storstrøms Amt
Dania 5, 1.
4700 Næstved
Tlf. 5574 0400
e-mail naestved@cancer.dk
Maribo
Maribo Sygehus
Sdr. Boulevard 84
4930 Maribo
Tlf. 5478 3030
Åben torsdage i ulige uger
kl. 15-18
Bornholms Regionskommune
Medicinsk sekretariat
Bornholms Centralsygehus
3700 Rønne
Tlf. 5690 9198
Fyns Amt
Vesterbro 46
5000 Odense C
Tlf. 6611 3200
e-mail odense@cancer.dk
Nordjyllands Amt
Vesterå 5
9000 Aalborg
Tlf. 9810 9211
e-mail aalborg@cancer.dk
Viborg Amt
Rådgivningscentret
Banegårdspladsen 2. 1.
8800 Viborg
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e-mail rdg.vib@vibamt.dk
Mandag-onsdag kl. 10-16
Torsdag kl. 10-18
Fredag 10-14 efter aftale
Thisted
Thisted Sygehus
Højtoftevej 2
7700 Thisted
Tlf. 9617 6361
Tlf. træffetid onsdage
kl. 9-11
Århus Amt
Nørrebrogade 44
Bygn. 12, 1. sal

8000 Århus C
Tlf. 8619 8811
e-mail aarhus@cancer.dk
Vejle Amt
Blegbanken 3
7100 Vejle
Tlf. 7640 8590
e -mail vejle@cancer.dk
Mandag, onsdag, torsdag
kl. 10-16
Tirsdag kl. 10-20 • Fredag
lukket
Ribe Amt
Jyllandsgade 30
6700 Esbjerg
Tlf. 7611 4040
e-mail esbjerg@cancer.dk
Mandag-torsdag 9-15
Fredag efter aftale
Sønderjyllands Amt
Nørreport 4, 1.
6200 Aabenraa
Tlf. 7462 5150
e-mail aabenraa@cancer.dk
Ringkøbing Amt
Codanhus - Fredensgade 10
7400 Herning
Tlf. 9626 3160
e-mail herning@cancer.dk
Mandag-torsdag 9-15
Fredag efter aftale
Holstebro
Kulturhuset
Nygade 22
Danmarksgade 13 A, 1.
7500 Holstebro
Tlf. 9626 3160
Åben hver torsdag kl. 9-15
efter aftale
Hvor intet andet er nævnt, er
åbningstiden mandag til torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-14
RehabiliteringsCenter
Dallund
Dallundvej 63
5471 Søndersø
Tlf. 6489 1134
e-mail dallund@dallund.dk
www.dallund.dk
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KRÆFTENS BEKÆMPELSES NYE
FORMAND HAR MEGET PÅ HJERTE
Frede Olesen, Århus, praktiserende læge, professor dr.
med., er Kræftens Bekæmpelses nye formand
Af Helle Falborg Foto Mikkel Østergaard
■ I de seneste år har Kræftens Bekæmpelse sat fokus på cancerrejsen – oplevelsen for kræftpatienter hele vejen igennem systemet. Nu er der kommet en ny
formand, som har erfaring og den rette
baggrund til at fungere som rejseleder.
-Alle aktører i systemet gør en stor men
ikke helt sammenspillet indsats for kræftpatienter. Vi mangler, at patienterne oplever, at alle i orkestret spiller sammen. Og
det er den vigtigste grund til, at jeg sagde
ja til hvervet som formand for Kræftens
Bekæmpelse, siger Frede Olesen.

Nogle få punkter fra
et meget langt cv:
• Praktiserende læge siden 1976. Først i
Galten – siden i Århus.
• 1986-88 derudover forskningsstipendiat ved Århus Universitet med bevillinger fra Kræftens Bekæmpelse.
• 1991 doktordisputats om screening for
livmoderhalskræft.
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• 1992-1998 medlem af Det Psykosociale Forskningsudvalg under Kræftens
Bekæmpelse.
• Siden 1992 leder af Forskningsenheden for Almen Praksis ved Institut for
Almen Medicin, Aarhus Universitet.
• Et hav af videnskabelige artikler. En del
i samarbejde med kollegaen, Ivar
Østergaard – blandt andet om pleje af
døende.
-Man kan ikke være praktiserende
læge uden at interessere sig for kræft.
Min særlige interesse opstod lidt tilfældigt. En af mine første kræftpatienter
døde af livmoderhalskræft, og jeg følte,
det var uberettiget, siger Frede Olesen.
- Det blev starten på min disputats.
Kortere vej fra symptom
til behandling
Han tror på, at hans baggrund som praktiserende læge kan komme både ham og
patienterne til gode i bestræbelserne på
at nå bedre sammenhæng i patienters
forløb.
- Et af de problemer, vi skal have gjort
noget ved, er den lange tid, der ofte går,
fra en patient mærker symptomer, til vedkommende kommer i behandling. Vi ved
for lidt om den nøjagtige årsag hertil, men
noget skyldes ventetider, og der er behov
for en god dialog med blandt andet almen

praksis om, hvordan vi kan forbedre forholdene. Jeg tror, at jeg som praksislæge
har gode forudsætninger for at holde dialogen i gang, siger Frede Olesen.
Brænder for patienterne
Sideløbende med jobbet som leder af
Forskningsenheden for Almen Medicin
ser han patienter i sin praksis cirka en dag
om ugen, og det vil han fortsætte med,
også nu hvor han kan skrive Formand for
Kræftens Bekæmpelse på sit visitkort.
-Det kan godt være, jeg er professor,
men det er praksis, jeg føler, jeg kan
bedst, og som jeg brænder for, siger han.
Frede Olesen er 59 år gammel og bor i
Højbjerg ved Århus. Har to voksne børn
og hans største hobby er at være bedstefar for tre børnebørn. Han er en rolig, smilende mand, der er fast besluttet på via
sin store erfaring at få banet vejen for at få
opfyldt sine mål:
1) Verdens bedste behandling for danske kræftpatienter og
2) Tilfredse patienter, der oplever sammenhæng i sundhedssystemet.
- Arne Rolighed har som en slags
motto: Rette pille i rette mund. Jeg vil
gerne som mit slagord tilføje: Rette patient på rette sted på rette tidspunkt, siger
Frede Olesen.

