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Kære alle

I denne udgave af bladet er jeg kommet 
med lidt flere behandlingsoplysninger 
end sædvanligt. Jeg synes, det er vigtigt, 
at den enkelte patient har tilstrækkeligt 
med oplysninger om sin sygdom og 
behandlingen af den til, at vedkommende 
kan stille relevante spørgsmål til lægen. 
Det er ikke alle patienter, der ønsker at få 
alle oplysninger om sygdommen, og det 
skal selvfølgelig respekteres, men de, der 
ønsker at få dem, skal også have mulighed 
for at få dem.

Det er mit ønske, at alle KIUs medlemmer 
ved, hvad der findes af forsøgsbehand-
ling på de hospitaler, der må behandle 
underlivskræft. Derfor vil vi foreslå, at 
disse oplysninger bliver givet på næste 
års symposium med DGCG. Der kan også 
være gynækologer/onkologer, som ikke 
har kendskab til dem alle. Det har jeg per-
sonligt selv erfaret, men det er KIUs ønske 
at tage emnet op, så både patienterne og 
lægerne får oplyst, hvad der er af tilbud til 
patienterne inden for kliniske forsøg.

Mange af os kommer heldigvis godt igen-
nem kræftforløbet, men så kan der være 

senfølger af forskellig art, som gør, at livet 
aldrig bliver som før. 
Kræftens Bekæmpelse har oprettet 
tre senfølgecentre, hvor der forskes i 
afhjælpning af senfølger. 

De tre senfølgecentre fokuserer på 
henholdsvis senfølger efter brystkræft, 
senfølger efter kræft i bækkenorga-
nerne og senfølger, der går på tværs af 
kræftdiagnoser, f.eks. depression. De er 
placeret på Aarhus Universitetshospital 
og Rigshospitalet. Forhåbentlig kan nogle 
af senfølgerne blive afhjulpet ad den vej. 

KIU har fået tilknyttet en gynækolog, en 
onkolog, en socialrådgiver og en psyko-

log, som vi håber, I vil benytte jer af, hvis 
behovet skulle opstå. 

2018 har været et travlt år for KIU med 
rigtig mange møder, og medlemmerne 
af KIUs bestyrelse er blevet inddraget i 
mange sammenhænge. Det er dejligt at 
erfare, hvor stor efterspørgsel der nu er 
efter patientrepræsentanter. Vi forsøger 
at leve op til alle kravene, og bestyrel-
sesmedlemmerne har fået travlt – rigtig 
travlt. De yder alle inden for hver deres 
område en stor indsats for KIU.

Nu nærmer julen sig. Jeg vil benytte lej-
ligheden til at ønske alle glædelig jul og 
et godt og lykkebringende nytår. Lad os 
håbe, at det nye år vil bringe endnu flere 
behandlingstilbud til os. 
 

Formand
Birthe Lemley

Formandens ord
Birthe Lemley

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

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

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

Sundhedsstyrelsen om Stop HPV 
– Birthe, Annemarie og Mette

Projekt Sammen om valg 
– Birthe og Dorte som patientrepræsentanter

 Revision af pakkeforløb for gynækologisk 
kræft i Sundhedsstyrelsen 
– Birthe

Medicinrådet 
– Birthe og Dorte

Advisory Board om immunterapi
– Birthe
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KORT NYT KIU – 2018

DANSKE KRÆFTFORSKNINGSDAGE
Den 30. og 31. august i Odense. – Birthe, Birgit, Helle, Nanna og Annemarie deltager. 

LÆGEDAGE
Afholdes fra 12.-16. november i Bella Center. Der deltager 9 patientforeninger under Kræftens Bekæmpelse 
– Birthe, Marian, Annemarie og Nanna står på stand. 

ANDRE MØDER/KONFERENCER UD AF HUSET
3. september ERFA-møde i Odense mellem patientforeninger under Kræftens Bekæmpelse 
 – Birthe, Birgit, Dorte og Birgitte 

4. september Science Symposium – personalized medicine, Symbium A/S, Fruebjergvej 3, København, arrangeret af 
 Ovacure. Emnet er immunterapi – Birthe og Dorte

11. september Patientforeningsmøde hos Kræftens Bekæmpelse – Birthe, Annemarie og Mette

18. september Patientforeningernes dag hos Kræftens Bekæmpelse. Her vil forskere præsentere forskellige projekter. 
 – Birgitte, Annemarie, Helle, Nanna og Birgit sammen med tre menige medlemmer. 

25. september Medicinrådet – Birthe deltager på Skype

27. september NEXT inviterer til dialogmøde mellem patientorganisationer, de kliniske afdelinger i NEXT Center 
 for hæmatologi og NEXT Center for onkologi. Alle 23 patientforeninger under Kræftens Bekæmpelse 
 er inviteret – Annemarie

2. oktober Kursus hos Kræftens Bekæmpelse for bestyrelsesmedlemmer i patientforeninger og –netværk: 
 ”At være tovholder i en netværksgruppe” – Birgit, Nanna og Jannie

4.-7. oktober ESGO-ENGAGe møde om sjældne former for underlivskræft i Lyon, Frankrig – Birthe og Helle

11. oktober Roche Diagnostics, Linda Gluud, om manglende screening for livmoderhalskræft af de sidste 25 % 
 af kvinderne – Mette og Annemarie

11. oktober Møde i HPV-netværket i Sundhedsstyrelsen – Annemarie og Mette

19.-21. oktober ESMO stor kræftkongres i München, Tyskland – Birthe

25. oktober Åbent Hus for alle hos Kræftens Bekæmpelse, Odense, med deltagelse af patientforeninger i 
 forbindelse med Knæk Cancer ugen – Hanne og Birgit

5. november Kursus hos Kræftens Bekæmpelse for bestyrelsesmedlemmer i patientforeninger og –netværk: 
 ’Fundraising – hvordan skrives en god fondsansøgning’ – Nanna og Annemarie 

13. november Vidensforum (under Danske Patienter) og Steno Diabetes Center Copenhagen – temaeftermiddag 
 om brugerinvolvering på tværs af en hel organisations arbejde – Birthe

12.-16. november Lægedage i Bella Center – Marian, Birthe, Nanna og Annemarie

20. november Patientforeningsmøde hos Kræftens Bekæmpelse – Birthe og Helle

23.-24. november Patient Summit, København, organiseret af Pfizer – Birthe og Helle

29. november Patientseminar arrangeret af Roche, København - Birthe og Birgit 

3. december Projekt Sammen om valg – styregruppemøde i Vejle – Dorte

3. december Advisory Board om immunterapi – Birthe

5. december Møde med DGCG (Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe) om symposium til foråret – Birthe og Helle

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

Grupperne er udelukkende tilgængelige for
KIU-medlemmer. Skriv til info@kiuonline.dk for
at blive medlem af gruppen for din sygdom.
KIU har en gynækolog, en onkolog,
en socialrådgiver samt en psykolog
tilknyttet grupperne.

Midler fra Knæk 
Cancer til forskning i 
æggestokkræft
v/Birthe Lemley
Som I nok har hørt, blev der i år penge til forsøg i 
bugspytkirtelkræft og æggestokkræft fra Knæk 
Cancer-midlerne. Som jeg foreløbig er orienteret, går 
pengene til nyt forsøg med HIPEC (varmt kemobad 
i bughulen i forbindelse med operation) på Rigshos-
pitalet samt testning af DNA fra rutine celleprøver 
fra livmoderhalsen og af cirkulerende tumor DNA 
i plasma. Sidstnævnte forsøg foregår hos Kræftens 
Bekæmpelse. Resultatet skal bruges til tidlig opspor-
ing af æggestokkræft.

Møder og konferencer 
efteråret 2018

SYMPOSIUM I 
FORÅRET 2019

Som nævnt i kalenderen skal 
vi mødes med DGCG den 5. december med 
henblik på indhold og dato for symposiet i foråret 
2019. Der kommer nyheder til jer om dette, så snart 
vi har fået lagt et program.

Nedenstående 
aktivitetskalender viser lidt 

om aktivitetsniveauet i KIU. 

Det er højt og kan absolut ikke 

længere klares af formand 

og næstformand alene. 
Bestyrelsen har valgt at vise jer, 
hvad det bl.a. er vi går rundt og laver. 

Vi har fået rigtig travlt.
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KIUs landsmøde og 
generalforsamling 2019 
Afholdes på Hotel Vejlefjord den 27.-28. april

På Vejlefjord findes også 
De Termiske Bade: 

Adgang til De Termiske Bade og Thalasso 
Spa kan man selv tilkøbe til 375 kr. pr. person 
ved forudbestilling (normalpris 560 kr.). 

Adgang kan også tilkøbes på dagen, såfremt 
der er ledige pladser.

Foreløbig har vi planlagt:
• Foredrag ved KIUs tilknyttede psykolog Birgitte Poulsen
•  Foredrag ved en socialrådgiver
•  Foredrag ved Birthe Lemley om:
  – Revision af gynækologiske kræftpakker
  – Hvor finder man oplysninger om behandling af og opfølgning på egen sygdom?
  –  Information om arbejdet i Medicinrådet (hvor KIU er repræsenteret) med godkendelse af ny medicin 
   til standardbehandling på hospitalerne
•  Desuden er der Chai Chi på programmet.

Deltagerprisen for det enkelte medlem er 300 kr. i enkeltværelse inkl. fuld forplejning for hele weekendopholdet, 
dog ekskl. De Termiske Bade. Håber at se rigtig mange af jer.

Birthe Lemley
Formand for KIU

Husk at reservere dagene. Vi er ikke helt færdige med programmet. 
Invitationen udsendes i marts måned

LANDSMØDE OG GENERALFORSAMLING



Af Birthe Lemley 
Uanset hvilken form for underlivskræft vi har eller har haft, møder vi følgevirkninger, 
som kan være svære selv at håndtere. 

Diagnosen var et chok. Når behandlingen er overstået, forventer omverdenen ofte, at nu er alt igen som før, men det er det 
ikke nødvendigvis for den enkelte - hverken fysisk eller psykisk. Nogle af os oplever fremskreden sygdom ved diagnosen og 
kan risikere at få tilbagefald af sygdommen. Angsten for tilbagefaldet bliver en konstant følgesvend. Hvordan får man hjælp?
Vi har hørt, at der ofte er ventetid på at komme til en samtale med en psykolog, og at man først skal have henvisning gennem 
den praktiserende læge. KIU har derfor oprettet et samarbejde med psykolog Birgitte Poulsen. 

Psykolog Birgitte Poulsen var i sin tid tilknyttet Rehabiliteringscenter for cancerpatienter Dallund og er nu tilknyttet det nye 
rehabiliteringscenter i Nyborg, REHPA. Hun har derfor stor erfaring i samtale med mennesker, der er eller har været ramt af 
kræft. Vi håber, I som medlemmer af KIU vil sætte pris på dette samarbejde.

Har du behov
for at tale med 
en psykolog? 

BIRGITTE POULSEN
CAND.PSYCH., KLINISK PSYKOLOG
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Af Birthe Lemley

Status på HPV-vaccination 
i Danmark  
I 2015 opstod der en kraftig modstand mod HPV-vaccination, bl.a. på grund af TV2’s 
dokumentarfilm ’De vaccinerede piger’, som omtalte formodede bivirkninger af vaccinen. 
Vaccinationsraten i Danmark faldt kraftigt i tiden derefter.

SUNDHEDSSTYRELSEN BESLUTTEDE DERFOR AT NEDSÆTTE EN TASK FORCE BESTÅENDE AF RIGTIG 
MANGE INTERESSENTER. NEDENSTÅENDE ER EN UDTØMMENDE LISTE: 

task
 fo

rce

KRÆFTENS BEKÆMPELSE   

DANSK SELSKAB FOR OBSTETRIK OG GYNÆKOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI

DANSK PÆDIATRISK SELSKAB

FAGLIGT SELSKAB FOR SUNDHEDSPLEJERSKER

PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION

LÆGEFORENINGEN  

STATENS SERUM INSTITUT  

LÆGEMIDDELSTYRELSEN   

DANSKE REGIONER  

LÆGEVIDENSKABELIGE SELSKABER 

DANSK SELSKAB FOR ALMEN MEDICIN 

FAGLIGT SELSKAB FOR KONSULTATIONS- OG INFIRMERISYGEPLEJERSKER

FAGLIGT SELSKAB FOR GYNÆKOLOGISKE OG OBSTETRISKE SYGEPLEJERSKER

SEX & SAMFUND

PATIENTFORENINGEN KRÆFT I UNDERLIVET

DANMARKS APOTEKERFORENING 

Patientforeningen KIU har deltaget hele vejen. Vi udgav bl.a. et særnummer af KIU-bladet med fokus på livmoderhalskræft, 
ydede hjælp til Ride4Women – et europæisk cykelløb gennem Europa med fokus på livmoderhalskræft og HPV-vaccination 
samt arrangerede en informationsaften om livmoderhalskræft og HPV-vaccination på Cinemateket i København. Desuden er 
vi kommet med cases og input til kampagnen Stop HPV og har deltaget i samtlige møder i Sundhedsstyrelsen.

STATUS PÅ HPV-VACCINATION I DANMARK 

BIRGITTE POULSEN HAR TELEFONTID HVER 

MANDAG MELLEM KL. 15.00 OG 17.00 

(Men du kan lægge en besked på telefonsvareren hele ugen igennem. 

Husk i så fald at angive dit navn og telefonnummer)

TELEFONNUMMERET ER: 6014 5228 

Telefonen besvares kun i det pågældende tidsrum

Aftalen er udelukkende for medlemmer af KIU. 

Tilbuddet er til jer, hvis behovet skulle opstå. 

 

PSYKOLOGSAMTALER
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STATUS PÅ HPV-VACCINATION I DANMARK PATIENTFORENINGERNES DAG HOS KRÆFTENS BEKÆMPELSE

Af Annemarie Carstensen og Mette Rosendal – referat af: 

Mødet i Sundhedsstyrelsen 
den 11.10.2018
Den 11. oktober var vi 2 fra bestyrelsen, der deltog i et møde i Sundhedsstyrelsen vedrørende 
kampagnen Stop HPV. Det var en fantastisk oplevelse at møde så mange engagerede men-
nesker, som på hver deres måde har bidraget til kampagnen. Kort kan nævnes hjemmesiden 
www.stophpv.dk, hvor man kan få svar på alt omkring HPV. Den er absolut et besøg værd.  

Som det fremgår af grafen, var der et stort dyk i tilslutningen til vaccinen i 2015-2016, 
men vaccinationsraten er nu igen kraftigt på vej opad.

K
ild

e: Staten
s Seru

m
 In

stitut

v/Annemarie Carstensen

KIU deltog med 9 medlemmer og besty-
relsesmedlemmer i Patientforeningernes 
Dag hos Kræftens Bekæmpelse med et 
meget spændende og alsidigt program.

Laila Walther, afdelingschef i Kræftens 
Bekæmpelse, bød velkommen og kunne 

fortælle, at Kræftens Bekæmpelse (KB) 
var begyndt at arbejde med et projekt 
ved navn Omsorg. Det er grupper, som 
oprettes på folkeskoler, hvor børn, der har 
mistet en nær slægtning, kan deltage. 

Laila Walther orienterede derefter om 
den kommende Knæk Cancer uge, hvor 
man forventer at indsamle 128,5 mio. kr. til 

forskning m.m. Hun orienterede også om, 
hvad KB vil arbejde med. KBs mål er: Vi vil 
et liv uden kræft. Missionens mål er, at der 
er flere overlevere. KBs plan for 2020 blev 
præsenteret, og deres værdier er Trovær-
digned, Respektfuldhed og Involvering. 

KB arbejder sammen med Trygfonden og 
skoler om en røgfri generation.

Patient-
foreningernes Dag 
hos Kræftens Bekæmpelse, 
den 18. september 2018 

PATIENTFORENINGERNES 
DAG 

Man går meget efter de 15-18 årige og prøver at få mere indsigt i denne gruppe, bl.a. ved at gå ind på livstilsmedierne som 
Chri Chri, Vi unge, Tjeck og Olivia. Det ser nu ud til, at det kun er et spørgsmål om tid, før drengene også kommer med i 
vaccinationsprogrammet. Der er afsat 40 mio. kr. på den kommende finanslov.
Kampagnen har allerede vist gode resultater og vil kører frem til maj 2019 og måske også i 2020.



PATIENTFORENINGERNES 
DAG 

Overlæge og professor Julia Sidenius 
Johansen, Herlev og Gentofte Hospital, 
orienterede om, hvordan man inden for 
nogle kræftformer er begyndt at forske i 
anvendelsen af biomarkører. Det medfø-
rer, at man kan give en mere individuel 
behandling, hvor vi i dag bliver behand-
let meget ens. Man prøver at kortlægge 
det enkelte menneskes gener, og man 
ser ikke kun på kræftcellerne, men også 
på de raske celler. Danmark er et godt 
sted at forske, da vi har en veludstyret 
biobank, store databaser og kliniske 
oplysninger.

Programmet indeholdt også emnet 
”Kost, livsstil og kræft – før og efter 
diagnose” v/gruppeleder Anja Olsen, 
Kræftens Bekæmpelse. Her var fokus 
på, at risikoen for tilbagefald inden for 

nogle kræftformer mindskes ved fysisk 
aktivitet samt kost med rigtig meget groft 
og grønt. 
Hvad angår brystkræft, kan man se en 
stærk stigning i forhold til i 50’erne. Man 
mener, at bl.a. overvægt og alkohol har en 
betydning. Man kan se, at slanke kvinder 
klarer sig bedst.

Gruppeleder Ole Raaschou-Nielsen, 
Center for Kræftforskning hos Kræftens 
Bekæmpelse, fortalte om luftforurening 
og kræft. Der ses også en stigning af 
lungekræft fra 50’erne til nu, hvilket man 
mener skyldes mere industri, rygning, 
luftforurening og arbejdsmiljøet.

Herefter fulgte et spændende indlæg 
v/ Ph.d.-studerende Christoffer Lynge 
Halvorsen ”Reparation af skader på ge-

nomet og kræft - hvordan viden om 
kroppens celler bruges i kræftbehand-
ling ”.

Dagen sluttede med et indlæg om ”Al-
ternativ behandling, kræft og cannabis” 
v/ Nanna Cornelius. Det blev nævnt, 
at man skal passe på med alternativ 
behandling samtidig med, man er i 
behandling. Det er vigtigt med en åben 
dialog med sin læge, hvis man anvender 
alternativ behandling. KB har lavet en 
hjemmeside, hvor man kan læse mere 
om alternativ behandling: www.cancer.
dk/nyheder/aben-dialog-om-alternativ-
behandling-er-vigtig/. Man kan også læse 
om alternativ behandling på siden www.
cancer.dk/fagfolk/alternativ-behandling/, 
der især henvender sig til sundheds-
fagligt personale, men det forhindrer jo 

PATIENTFORENINGERNES DAG HOS KRÆFTENS BEKÆMPELSE
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Lægedage i Bella Center 
12. -16. november 
9 patientforeninger støttet af Kræftens Bekæmpelse havde besluttet sig for at deltage 
med en stand på Lægedage i Bella Center. 

v/Birthe Lemley

Det var først gang et sådant arrange-
ment skulle løbe af stablen, og vi var 
spændte på resultatet. Alle var bevæb-
net med plakater, blade, pjecer, foldere 
og 4 af foreningerne havde også videoer 

med, og Kræftens Bekæmpelse havde 
betalt for standen. 

Hvorfor havde vi så besluttet os for at 
ville deltage? Det var vores mulighed for 
at få de praktiserende læger i tale. Det er 
jo dem, der først skal fatte mistanke om 

en kræftdiagnose og sende patienten 
videre i pakkeforløbet. For nogle kræft-
sygdomme har de overtaget opfølgnin-
gen, og det er også dem, som møder 
kræftpatienterne senere hen, hvis de får 
senfølger af behandlingerne. 

ÅBNINGSDEBAT

Den første dag havde vi mulighed for, at 
3 af os kunne deltage i åbningsdebatten. 
Her var der stor diskussion om de nye 
former for lægehuse, hvor der er flere 
forskellige typer sundhedspersonale an-
sat – sygeplejersker, SOSU-assistenter, ja 
sågar jordmødre. Det var ikke alle læger, 
der var begejstrede. Nogle mente, at det 
udvandede begrebet ’min egen læge’. 
Hvis patienten f.eks. i forbindelse med 
opfølgning på en sygdom ’kun’ var blevet 
tilset af en sygeplejerske, havde patien-

ten jo ikke været hos ’sin egen læge’. Der 
havde også været tale om, at nyuddan-
nede læger skulle tvinges ud i praksis i 
en periode. Lægerne mente ikke, at dette 
ville være noget, patienterne brød sig om. 
Til gengæld blev det nævnt, at mange 
praksislæger nærmer sig pensionsalde-
ren, at der er lukket for nye patienter hos 
mange praksislæger, og at vi i Danmark 
om fem år ville stå med store problemer 
på grund af manglende praksislæger. 
Der blev også diskuteret mangel på 

sundhedstilbud i kommunerne. Det er 
meget forskelligt, hvad der er af tilbud i 
kommunerne, og nogle læger fandt det 
meget vanskeligt at samarbejde med 
kommunerne. Der blev ikke fulgt op på 
henvendelser fra lægen. Det blev foreslå-
et, at der skulle udarbejdes retningslinjer, 
som kommunerne skulle følge.

Eftersom Sundhedsminister Ellen Trane 
Nørby var med i debatten, benyttede 
PLOs formand Christian Freitag sig af 

Vi blev orienteret om, hvad Knæk Cancer midlerne vil blive brugt til. 
Her er æggestokkræft placeret på en 12. plads.

LÆGEDAGE I BELLA CENTER 
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LÆGEDAGE I BELLA CENTER 

lejligheden til at nævne, at man jo godt i 
Folketinget kunne spørge praksislæger-
ne, før man vedtog lovændringer, som 
havde stor indflydelse på deres prak-
sisområde. Her blev nævnt indførelse 
af tolkegebyret (efter 3 år i Danmark 
gives der ikke længere tilskud til tolk; 
så forventes det, at udlændinge selv 
har lært nok dansk til at kunne føre en 
samtale om sygdom med den prakti-
serende læge – hvis ikke, skal de selv 
betale for en tolk). Det skabte frustratio-
ner hos lægerne. Som DSAMs formand 
Andres Beich udtrykte det. ”Vi skal nu 
stillet diagnoser uden sprog”. Så var der 
problemet med Cannabis, som næsten 
bliver nævnt som en mirakelkur. Her 
kan det går ud over det ellers gode 
forhold mellem læge og patient, hvis 
lægen ikke ønsker at udskrive recept på 
medicinsk Cannabis. Der er indført en 
forsøgsordning, men der kommer ingen 
resultater ud af det. Hvis der i stedet var 

stillet et rigtigt forsøg op, ville lægerne 
gerne have deltaget i det, og der var 
kommet resultater.

En interessant debat, da de problemstil-
linger, der blev diskuteret, vil berøre os 
alle.

Hvorfor havde KIU besluttet sig for 
at deltage i Lægedage?
Hvad angår underlivskræft, er der et 
særligt problem med æggestokkræft, 
som i 70 % af tilfældene bliver diagno-
sticeret så sent, at sygdommen ikke kan 
helbredes. Derfor gør KIU altid meget ud 
af at gøre opmærksom på sygdommens 
symptomer, som er vage og ukarak-
teristiske. Symptomerne stammer fra 
maven og ikke fra underlivet. 

Vi fik allerede i 2014 lavet en film og en 
video om symptomerne på æggestok-
kræft. Versionen med tekst men uden 

tale blev vist på standen. 
Vores materiale er dog mest rettet mod 
kvinderne for at gøre dem opmærksom 
på sygdommen og ikke så meget mod 
lægerne. Det skal laves om, hvis vi igen 
deltager i lægedage. 

KIU fik også uddelt en del eksemplarer 
af særnummeret om livmoderhals-
kræft. Det ville lægerne gerne have med 
hjem. De små pjecer om patientfor-
eningen og foreningens tilbud blev lidt 
tøvende modtaget, men folderen om 
æggestokkræft blev godt modtaget, og 
vi måtte supplere med ekstra eksem-
plarer. Jeg fik talt med et par læger, som 
ikke ville modtage den. Begrundelsen 
var, at den sygdom havde de styr på. Det 
viste sig i løbet af samtalen, at det havde 
de virkelig, og at de tog sygdommen 
meget alvorligt. 

Tipskupon
For at lokke kunder til standen var der 
udarbejdet en tipskupon, hvor lægerne, 
hvis de havde 13 rigtige, kunne vinde et 
gavekort til 200 kr. Hver forening havde 
selv udarbejdet nogle spørgsmål. Senføl-
gerforeningen stod for at samle spørgs-
målene til tipskuponen. Det viste sig 
dog, at spørgsmålene ikke var helt lette 
at besvare for de læger, som forsøgte 
sig, men det var også meget specifikke 
spørgsmål om den enkelte kræftsyg-
dom. Nogle af os gav svarene, hvis der 
var spørgsmål fra lægerne. Det kom der 
en god diskussion ud af, og lægerne fik 
viden med hjem. Så det var en succes. 
Nu bliver der så en evaluering, hvor 
patientforeningerne finder ud af, om de 
igen til næste år vil deltage i Lægedage.

Empelvic 
Overfor vores stand var der reklame for 
hjælp til bækkenbunden, f.eks. efter en 
fødsel, men også hjælp til tørre slimhin-
der efter kemobehandling/stråler. 

Firmaet hedder Empelvic (Empower-
ment of the pelvic floor). Annemarie 
og jeg blev inviteret til at sidde på en 
Empelvic-pude og lave knibeøvelser. 
Det var ret pudsigt og en smule græn-
seoverskridende. Indehaverne af 
firmaet vil meget gerne møde op til KIUs 
netværksmøder og demonstrere og 
fortælle om, hvad deres produkter kan. 
Det synes jeg, vi bør benytte os af. Man 
kan læse mere på empelvic.dk.

BILLEDER FRA DAGENE
Vores video med symptomer 
på æggestokkræft kører på 
skærmen. 

De forskellige patientforenin-
ger har deres egne T-shirts, så 
vi blev en broget folk i ordets 
egentlige forstand. 

På empelvic’s stand sidder 
Annemarie og jeg på hver vores 
empelvic-pude.
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Jeg vil her forklare lidt om KIUs netværks-
grupper, hvad der sker, og hvad man kan 
bruge dem til. På side 35 i bladet kan du 
finde en oversigt over netværksgrupperne.

Efter endt behandling af enhver kræftsyg-
dom skal man finde sig selv igen. Man skal 
lære et nyt liv at kende som kræftoverle-
ver, med alt hvad det indebærer.

I patientforeningen KIU har vi derfor opret-
tet netværksgrupper flere steder i landet.  
Netværksgrupperne er åbne for kvinder, 
der har eller har haft kræft i underlivet, og 
er et sted, hvor man møder ligesindede og 
kan tale om alt i et lukket forum. 

Møderne indledes ofte med et oplæg om 
spændende emner. I år har det f.eks. været 
Kemoterapi v/ Professor Karina Dahl 

Steffensen fra Vejle Sygehus, Afhjælpning 
af karusseltanker v/Præst Preben Kok, tid-
ligere hospitalspræst i Vejle samt Fysiske 
og psykiske senfølger efter underlivskræft 
v/Overlæge Bente Sørensen. Der er altid 
lejlighed til at stille spørgsmål.

Tilmelding er påkrævet til de fleste møder, 
men man behøver ikke at være medlem af 
KIU for at møde op første gang.  

Ofte er vi flere med samme kræftsygdom, 
men har fået forskellig behandling, og vi 
reagerer forskelligt på behandlingerne. 
Derfor er netværksgrupperne også erfa-
grupper. Vi udveksler erfaringer om 
behandling, senfølger, tilbage til arbejds-
markedet, personlighedsforandringer og 
meget, meget mere.
Det er mødedeltagerne, der sætter dags-

ordenen. For mange af os er det dejligt at 
få snakket med ligesindede. Det er også en 
aflastning, for så behøver vi ikke snakke 
så meget om vores sygdom og problemer 
med familie og venner, som jo ikke helt 
kan sætte sig ind i, hvad vi har været igen-
nem.

Jeg kan kun opfordre til at prøve at deltage 
i en netværksgruppe. Det har hjulpet mig 
meget gennem årene. Det er gennem 
netværksgruppen, jeg har fået rådgivning 
om forskellige ting, der har hjulpet mig 
gennem årene som kræftoverlever med 
senfølger.

Du kan se datoer og emner for planlagte 
møder på vores hjemmeside www.cancer.
dk/KIU samt vores facebookside.

Netværksgruppe 
– er det noget for mig?
Af Mette Rosendal
Medlem af KIUs bestyrelse og tilknyttet netværksgruppen i Vejle

Netværksgruppen i 
Lyngby besøgte 
Bjørn Wiinblads hjem
Af Annemarie Carstensen
Lørdag, den 8. september – en dejlig ef-
terårsdag – besøgte KIUs netværksgrup-
pe i Lyngby Bjørn Wiinblads hjem, Det 
Blå Hus, der ligger i Lyngby. Mange af os 
bor i Lyngby-området, men vidste ikke, 
at man kunne besøge hans hjem. Vi fik 
en aldeles fremragende rundvisning 
af Rene Schultz, som var en nær ven af 
Bjørn Wiinblad og i dag er bestyrer af 
Det Blå Hus.

Det Blå Hus er ikke kun fyldt med Bjørn 
Wiinblads keramik og kunst. Det var her, 
han levede sit liv, når han var i Danmark. 
Der er kunst fra hele verden. En impone-
rende samling. 
Vi kender jo alle hans kunst fra 60’erne 
og 70’erne. Jeg tror ikke, der var et hjem, 
uden der fandtes en eller anden ting, 
som var skabt af Bjørn Wiinblad.

Det Blå Hus står fuldstændig urørt efter 

hans død. Det var hans ønske, at det 
skulle være sådan. 

Der er stadigvæk 4 kvinder ansat til at 
male hans figurer. De er uddannet af 
Bjørn Wiinblad og arbejder i det Det Blå 
Hus. Vi var så heldige, at to af dem var til 
stede ved vores besøg.

Tak for en dejlig dag, som sluttede af 
med en lille middag i Lyngby.

Den Seende af Carl-Henning Pedersen

NETVÆRKSGRUPPER
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KIU inviterer til spændende 
maleweekend
6.-8. september 2019 – Kunst i Odsherred

Billeder af kunstner 
Anette Lynge

Malefordybelse
Denne weekend står i fordybelsens og kreativitetens tegn. 
Du glemmer alt omkring dig og er i dit helt eget univers.
Alle kan male med den teknik, I bliver ført ind i, og alt kan ske.
Du bliver introduceret til Sigurd Swanes impressionistiske matetek-
nik, og du maler selv et værk med dette udgangspunkt.

Fredag den 6. september
Kl. 12.00 Vi mødes på Malergården, Plejerupvej 10, 
 4571 Grevinge kendt fra TV-udsendelsen om 
 Swanerne på Malergården. 
 Der vil blive arrangeret frokost (for egen regning).
 Entré og brug af værkstedet er inkluderet i deltager-
 prisen. 
 Rundvisning og malekursus, mulighed for 
 skitesearbejder i haven.
Kl. 15.30 Indkvartering på Hotel HøjbySø, 
 Ellingebjergvej 1, 4573 Højby
Kl. 16.00 Introduktion ved Anette Lynge om malerier og teknikker
Kl. 19.00 Middag på hotellet inkl. i prisen
  (drikkevarer for egen regning)

Lørdag den 7. september
Kl. 08.00 Morgenmad
Kl. 10.00 Malekursus ved Anette Lynge i Kunsthuset Lynge,   
 Strandvej 31, 4573 Højby
 Vi laver skitser i området og arbejder videre på lærred   
 eller papir. Anette Lynge sørger for materialer.
Kl. 12.30 Frokost og drikkevarer for egen regning
Kl. 13.30 Malekursus fortsætter med kaffe-/tepause
Kl. 18.00 Middag på hotellet inkl. i prisen (drikkevarer for 
 egen regning).

Søndag den 8. september
Kl. 8.00 Morgenmad
Kl. 11.00 Malekursus ved Anette Lynge
Kl. 13.00 Frokost: Sandwich for egen regning
Kl. 14.30 Afslutning

Egenbetaling: 2000 kr. pr. person (Vi bor på hotel, og der er flere 
måltider inkluderet i prisen. Det har ikke været tilfældet ved andre 
malekurser.)
KIU har givet tilskud til kurset. Vi vil forsøge at arrangere samkørsel.

Skriv til: info@kiuonline.dk, hvis du er interesseret i at deltage.

6.-8. SEPTEMBER 2019 – KUNST I ODSHERRED
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Tilbage til livet 
- for dig, der har eller  
  har haft kræft 
17.-21. juni 2019 
 

Om Løgumkloster Refugium 

I 1960 blev refugiet etableret med det mål at skabe rammer for ro, fordybelse og nye  
erkendelser tilrettelagt på folkelig, national, kulturel og kirkelig baggrund. Refugiet blev  
tegnet af Rolf Graae og Richard Aas i slutningen af 50’erne. De 47 værelser, pejsestue,  
spisesal og øvrige fællesrum med designklassiske møbler er centreret omkring den  
skønne atriumhave. Fra refugiet er der direkte adgang til det middelalderlige  
cistercienser-kloster og den smukke klosterkirke.  
 
Refugiet ligger i et skønt naturområde med Bredeå, der slynger sig igennem landskabet,  
og med Draved skov og Kongens Mose ikke langt herfra. Vi må heller ikke glemme  
Løgum kloster by, der ligger her med de mange hvide huse og markedspladsen, og  
hvor kirkeklokkerne og Frederik IX’s Klokkespil klinger smukt i vinden.  

Tilmelding  
Klik ind på hjemmesiden:  
www.loegumkloster-refugium.dk og find 
programmet, hvor du kan tilmelde dig. Du 
kan også maile eller ringe - se info neden-
for.  
 
Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en 
bekræftelse med betalingsoplysninger. 
Betalingen bedes foretaget forud for op-
holdet.  
 
Ønsker du en ekstra overnatning dagen før 
eller efter programmet er der mulighed 
herfor til en særpris på 600 kr. pr, døgn.  

Pris pr. person  
Dobbeltværelse:  4.800 kr.  
Enkeltværelse:     5.000 kr.  
 
Prisen er inkl. overnatning i skønt værelse 
med eget bad og toilet samt fuld  
forplejning.  
 
Der er linned og håndklæder  
på værelset. Værelset er til rådighed  
til kl. 10 på afrejsedagen.  
 
Ret til ændringer i programmet forbe-
holdes. 
 
 

Løgumkloster Refugium · Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster · T 7474 3301  

mail@loegumkloster-refugium.dk · www.loegumkloster-refugium.dk  

6. november 2018 

 T O R S D A G  2 0 .  J U N I  

10.00 Slip livet løs 
v. Preben Kok, forfatter og tidl. sygehuspræst 

15.30 Bevidstheden som ressource og samarbejdspartner 
v. Helle Skaarup, forstander 

19.00 På tur til Vadehavet 

 O N S D A G  1 9 .  J U N I  

9.45 Deltagerne inddeles i tre grupper - og kommer gennem nedenstående tre 
programmer i forskellig rækkefølge: 
 
Tilbage til livet 
v. Birgitte Poulsen, cand. psyk. 
 
Oaser i livet – at finde sin plads 
v. Kaya Roessler, professor og Helle Skaarup, forstander 
 
Bevæg dit hjerte 
v. Anita  Rostgaard Andersen, yogainstruktør 
 
Kl. 10-11.30; kl. 15.30-17; kl. 19.30-21 

Velkommen 
 
I samarbejde med KIU - Kvinder med kræft i 
underlivet - har vi sammensat et program for 
dig, der har eller har haft kræft. Dage med hyg-
geligt samvær og plads til overvejelser om det 
liv, der er. Hør bl.a. Josina Bergsøe, der har haft 
brystkræft, fortælle om senfølger. 
 
”Det har været en fantastisk og hyggelig uge 
med oplevelser og input til at få hverdagen til at 
fungere bedre. Alt i alt en fantastisk uge, som 
jeg vil ha’ med i bagagen og aldrig vil glemme.” 
Kursist fra 2016-holdet. 
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen.  
 
Helle Skaarup, forstander 

 T I R S D A G  1 8 .  J U N I  

10.00 Kroppens brændstof  
v. diætist Anita Rostgaard Andersen 

15.30 Et godt sted at være – mennesker i samtale med deres omgivelser 
v. Kaya Roessler, professor SDU 

19.30 Senfølger - det kan mærkes  
v. Josina Bergsøe, designer og forfatter 

 F R E D A G  2 1 .  J U N I  

10.00 På Vej. Fælles afslutning 
v. Helle Skaarup, forstander  

12.00 Frokost og farvel og tak for denne gang 

 M A N D A G  1 7 .  J U N I  

14.00 Værelserne er klar 

14.30 Kaffe/te og hjemmebag ved Pejsestuen  

15.00 Velkomst og introduktion til dagene 
v. Helle Skaarup, forstander 

19.30 Sangaften 
v. Aksel Krogslund Olesen, sanger og komponist 

Af Dorte Blou

Mandag, den 17. juni – fredag, den 21. juni 2019 afholder Løgum-
kloster Refugium kurset: ’Tilbage til livet - for dig, der har eller 
har haft kræft’.

Kurset koster 5.000 kr., men KIU uddeler hvert år et KIU-legat. 
Hvis du får dette legat, skal du kun betale 850 kr. for kurset. 
Resten betaler KIU.

Rigtig mange af vores medlemmer har været meget glade for 
at deltage i dette kursus.

Kunne du tænke dig at komme på Løgumkloster Refugium, så 
skriv et par ord om dig selv til Dorte Blou på dorte@blou.dk, 
herunder om du tidligere har deltaget i kurset.

For at få legatet er det naturligvis en betingelse, at KIU-kontin-
gentet for 2019 er betalt.

Tilbage til livet på 
Løgumkloster Refugium 
den 17.-21. juni 2019

Se det nye kursusprogram:

Mulighed for deltagelse i Kurset: 

LØGUMKLOSTER REFUGIUM



Spændende weekendtur til Middelfart med … 

… bridgewalking 
og hvalsafari i Lillebælt 
Turen finder sted den 24.-26. maj 2019, og deltagerne indlogeres på 
HUSET Middelfart, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart. 

Bridgewalking Lillebælt 
Har du nogensinde tænkt på, hvor-
dan tingene ser ud i fugleperspektiv? 
Bridgewalking Lillebælt hæver som de 
første i Europa oplevelsen til 60 meters 
højde, så du for en tid bliver ét med 
fuglene over Lillebælt. Den guidede tur 
over Lillebæltsbroen byder på vind i 
håret, adrenalinkicks til eventyrlysten 
og smukke naturoplevelser til øjet.

Hvad er inkluderet:
• Guidet tur over Lillebælt i 60 meter 
højde, hvor der undervejs fortælles om 
broens arkitektur og historie samt den 
omgivende natur m.m.
• Du får udleveret en heldragt ved tu-
rens begyndelse, som du må tage med 

hjem efterfølgende.
• Tilkobling til sikkerhedssystem 
før opstigning. Sikkerheden har altid 
førsteprioritet.
• Turen tager ca. 2 timer inklusive sik-
kerhedsinstruktioner og iklædning af 
heldragt.

Spændende hvalsafari i Lillebælt
Vi sejler ud fra Middelfart Gammel 
Havn for enden af Havnegade. På 
marsvin-turen oplever vi det lille 
marsvin, som er verdens mindste hval. 
Det kan blive 25 år, ca. 1,8 meter langt 
og veje godt 60 kilo.

Du kan nyde den skønne natur, 
samtidig med du kigger efter marsvin. 

Lillebælt er et meget naturrigt farvand 
med land på begge sider af bæltet.

Se, hvor mange marsvin, du kan spotte, 
når de kommer op efter luft. 

Undervejs fortæller skibsbesætningen 
også, hvorfor du kan spotte så mange 
marsvin i Lillebælt, og historien om 
Middelfarts tidligere marsvinejægere! 
Marsvinet blev fredet i 1967.

Weekendturen er på nuværende 
tidspunkt allerede overtegnet. Men du 
kan blive skrevet på venteliste. Skriv til 
info@kiuonline.dk
KIU giver tilskud, så egenbetaling 
bliver kun på 800 kr.

SPÆNDENDE WEEKENDTUR TIL MIDDELFART 
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Forhistorie: 
Jeg fik foretaget et keglesnit i januar 2009. 
Der blev fulgt op med to smear-prøver, der 
viste, at alt var ok.

Ved kontaktblødning april 2018 blev jeg 
sendt til en ny gynækolog, som konstate-
rede celleforandringer. Kræftpakken blev 
sat i gang, og jeg blev henvist til Rigshospi-
talet. 

Rigshospitalet konstaterede, da de så ma-
terialet fra januar 2009, at det viste svære 
celleforandringer uden sikre frie rande, 
og at jeg ikke havde fået den relevante 
behandling. De anbefalede, at jeg klagede 
til Patientforsikringen.

Behandling: Jeg blev behandlet med 
kemoterapi og 31 udvendige strålinger og 
2 indvendige strålinger. Jeg skulle have 
haft 6 kemobehandlinger, men fik kun 3 
gange, og kun 50 % pga. nyopdaget nedsat 
nyrefunktion.

Jeg synes, at jeg efter omstændighederne 
havde et godt behandlingsforløb fra 
onkologisk afd.
Efterfølgende kontrol i 5 år uden tilbage-
fald.
 
Mit immunforsvar ville imidlertid ikke 
rette sig, som det skulle. Til sidst blev jeg 

henvist videre til Hæmatologisk Ambula-
torium på Sjællands Universitetshospital, 
Roskilde. Dette var en lang proces, der til 
sidst endte med, at jeg blev sendt videre til 
Reumatologisk Ambulatorium i Køge. Her 
blev der konstateret SLE/Lupus (kronisk 
betændelsessygdom i bindevævet), og jeg 
er kommet i medicinsk behandling. 

Mit nedsatte immunforsvar gjorde, at 
jeg ikke måtte få feber over 38. Jeg skulle 
ringe, når jeg nåede op på 37,8. Jeg var 
indlagt flere gange. Den ene gang med 
nyrebækkenbetændelse.

Rigshospitalet henviste mig ligeledes til 
Nefrologisk Ambulatorium på Sjællands 
Universitetshospital, Roskilde. Her bliver 
jeg fulgt ift. min nedsatte nyrefunktion. 

Senfølger: 
Jeg led meget af blærebetændelser, og i 
perioder var jeg i konstant penicillinbe-
handling. Jeg fik trykkammerbehandling 
i januar 2013. På dette tidspunkt var der 
ikke evidens for behandlingen. Jeg var 
meget glad for trykkammerbehandlingen 
og er helt overbevist om, at det hjalp på 
mine slimhinder i både blære og tarm. 

Over tid ophørte blærebetændelserne i to 
år. Dog var der en enkelt i sommer.

Min tarm lever nogle gange sit eget liv. I pe-
rioder meget svingende afføringsmønster. 

Jeg har gjort god brug af Patientforenin-
gen KIU og Kræftens Bekæmpelse
• Meldte mig ind i KIU
• Samtaler med en kræftrådgiver 
 sammen med min mand
• Cancerforum på nettet
• Var på Dallund (inden det blev lukket)
• Startede med at komme på KIUs  
 landsmøde. Var meget glad for de  
 årlige landsmøder, hvor jeg kunne høre  
 og tale med ligestillede. Dejlige oplæg  
 fra professionelle om diverse behand- 
 linger, senfølger mm.
• Ophold på Løgumkloster med KIU
• Social tur til Svendborg med KIU
På landsmødet i foråret 2018 meldte jeg 
mig som suppleant til bestyrelsen i KIU. 
Ønsker at give noget tilbage for den vær-
difulde hjælp, KIU har været for mig. Være 
en støtte for andre i lignende situation og 
støtte arbejdet vedr. kvindesygdomme i 
underlivet. 

Patienterstatning:
Kan fortælle, at jeg fik erstatning gennem 
Patientforsikringen, da jeg ved relevant 
behandling i 2009 kunne have undgået 
spredning til lymfeknuderne, og dermed 
stråling og kemobehandling samt gener 
forbundet hermed.

Nannas 
historie om 
livmoderhalskræft
Nanna Bjerre, suppleant i KIUs bestyrelse, fortæller sin patienthistorie 
om livmoderhalskræft. Jeg fik konstateret livmoderhalskræft stadie 1B i april 2011.

NANNA BJERRE

PATIENTHISTORIE
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Patientrepræsentanterne fra flere forskellige europæiske lande samt et par læger yderst til venstre. Her ses bl.a. prof. Karina 
Steffensen, som er medlem af styregruppen for ENGAGe.

Den 5. og 6. oktober 2018 i Lyon, Frankrig:

ESGO ENGAGe konference
v/Birthe Lemley

KIUs formand, Birthe Lemley, og næstformand, Helle Nørup, har 
været på patientseminar i Lyon i Frankrig arrangeret af ESGO EN-
GAGe. Konferencen foregik i Lyons gamle børs, som var en utrolig 
smuk bygning med stuk, malerier og højt til loftet. ESGO står for 
European Society of Gynaecological Oncology, som er en sam-
menslutning af europæiske gynækologer og onkologer. ENGAGe 
er en underafdeling af ESGO for patientforeninger i Europa. 

KIU har været medlem af ENGAGe siden det første patientse-
minar, som fandt sted i 2011 i Milano. KIUs nuværende formand, 
Birthe Lemley, har deltaget i samtlige seminarer og er for tiden 
Executive Board Member i ESGO ENGAGe. 
Dette års konference drejede sig om sjældne former for under-
livskræft.

Der var mange spændende foredrag for patientrepræsentan-
terne. 

Den første dag var der en erfaringsudvekslingsrunde, hvor vi 
fortalte hinanden om forskellige aktiviteter i vores respektive 
foreninger. 

Der var også foredrag fra enkelte patientrepræsentanter. Jeg 
fortalte blandt andet om KIUs initiativer i årenes løb i forbindelse 
med 8. maj, som er World Ovarian Cancer Day. En patientrepræ-
sentant fra Ungarn fortalte, hvilke tiltag de har gjort for at gøre 
opmærksom på livmoderhalskræft og HPV-vaccination.

Nogle af lægerne forlader for en kort stund ESGO-konferencen for 
at komme ind og holde foredrag for patientrepræsentanterne. Vi 
hørte bl.a. om

• Gentest og gynækologisk kræft
• Fertilitetsbevarende kirurgi
• Sjældne underlivskræftsygdomme

Rundbordsdiskussion 
– Hvad er nyt i behandlingen af underlivskræft?
Den mest populære begivenhed er dog rundbordsdiskussionen 
med eksperterne.

Vi var ca. 50 patientrepræsentanter til stede. Vi blev delt op i 4 
grupper, og så kom eksperterne og fortalte om de nyeste tiltag 
inden for en bestemt type underlivskræft. Vi fik en halv time med 
hver ekspert, og vi havde mulighed for at stille spørgsmål. 

Sygdomme og eksperter:
Æggestokkræft  Johnathan Ledermann, (UK)
Livmoderhalskræft  Jalid Sehouli (Tyskland)
Vulvacancer  Ate van der Zee (Holland
Livmoderkræft  Mansoor Mirza (Danmark)

Rundbordsdiskussion 
– Bedste praksis fra ENGAGe’s medlemmer
Der var også en rundbordsdiskussion patientrepræsentanterne 
imellem. Det foregik på samme måde. Her fortalte jeg om, hvor-
dan man læser resultaterne af kliniske forsøg. Vi er ofte ude for, at 
en af lægerne kommer og holder det samme foredrag for os, som 
vedkommende holder for sine kollegaer. Det kan være svært at 
følge med, og der er rigtig mange forkortelser at holde styr på. Jeg 
forklarede om de forskellige faser i et forsøg, samt lidt om hvad 
de mange forkortelser betyder. Slides fra foredraget findes på 
https://engage.esgo.org/

Kliniske forsøg
Der var ét emne, som især optog deltagerne. Vi fik fortalt, at flere 
forsøg ikke havde kunnet gennemføres – især inden for de mere 
sjældne underlivskræftformer - da man ikke havde kunnet inklu-
dere nok patienter. Forsøgene måtte så opgives. Det er ikke for øje-
blikket muligt at deltage i et forsøg, hvis forsøget ikke foregår i det 
land, hvor man bor. Patientrepræsentanterne diskuterede ivrigt, 
hvordan det kunne løses. Det er ikke nemt, men noget vi vil tage 

op. Den første forudsætning er, at patienterne kender til de forsøg, 
der foregår i deres eget land, hvilket heller ikke altid er tilfældet. 

Der er følgende muligheder for at finde forsøg, der udføres i hen-
holdsvis hele verden, i Europa og i Danmark.

Næste konference og møde i ESGO finder sted i Athen i novem-
ber måned i 2019. KIU deltager igen. Vi kender efterhånden 
mange af de andre patientforeninger godt og kan samarbejde på 
tværs af landene. 

I det næste års tid vil ENGAGe arbejde på at udbrede kendskabet 
til forsøg samt muligvis også på at få indflydelse på forsøgene på 
et tidligt stadie. 

ENGAGe har både en facebookside ESGO ENGAGe og en hjem-
meside https://engage.esgo.org/. 
Læs et mere uddybende referat af seminaret på 
https://engage.esgo.org/media/2018/11/REPORT-Engage-
Patient-Seminar.A4_final.pdf

https://clinicaltrials.gov
Samtlige forsøg i hele verden

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ 
Forsøg i Europa

https://engot.esgo.org/clinical-trials/  
Forsøg i Europa inden for underlivskræft

http://www.skaccd.org/ 
Forsøg i Danmark

Der skal bestemt også være tid til hyggeligt samvær, hvor vi lærer hinanden bedre at kende.
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Billede fra en af de store kongressale. Når der var rigtig stor interesse for et emne, var salen fyldt til bristepunktet. Jeg endte 
med at sidde på gulvet ude i siden sammen med flere andre.

v/Birthe Lemley

ESMO (European Society for Medical 
Oncology) fandt i år sted fra den 19. til den 
23. oktober i München i Tyskland. Her var 
KIU også til stede. Denne kongres handler 
om alle former for kræft – ikke kun gy-
nækologisk kræft, men der kommer ofte 
vigtige nyheder på kongressen. Derfor 
besluttede jeg at deltage. Man kan søge 
et ’grant’, så det ikke er KIUs midler, der 
går til rejse og ophold. ESMO har ligesom 
ESGO omtalt på side 24 en afdeling for 
patientrepræsentanter. Hos ESMO kaldes 
den Patient Advocacy Track. Der holdes 
mange spændende foredrag i Patient 
Advocacy Track, som følges af både læger 
og patienter.

I modsætning til ESGO har patientre-
præsentanterne adgang til alle foredrag. 
Det vil sige også dem, der er beregnet til 
lægerne. Derfor mener jeg, det er vigtigt, at 
KIU deltager og får de sidste nyheder med 
hjem. 

Her kommer så oplysninger om nogle af 
nyhederne:

Livskvalitet og symptomer hos lang-
tidsoverlevere med æggestokkræft 

(ABSTRACT 939PD). 
De patienter, der blev inkluderet i dette 
studie, skulle have overlevet æggestok-
kræft i 8 år. Størstedelen var diagnostice-
ret med æggestokkræft i et fremskredent 
stadie. Patienter med og uden tilbagefald 
blev inkluderet. 

Der blev inkluderet patienter til studiet i 
33 centre i Tyskland, Østrig og Belgien. 

I studiet blev der målt på livskvalitet via 
PROM (spørgeskema til patienterne). Der 
blev også målt på patientens indstilling til 
livet og sygdommen. Ser man på et halvt 
glas vand som værende halv fyldt, eller 
halv tomt. Ifølge studiet levede optimisti-
ske patienter længere end patienter, der så 
pessimistisk på deres sygdomssituation.

Andre ting, som menes at have indfly-
delse på patientens situation, er motion og 
ernæring. 

Æggestokkræftpatienter lever heldigvis 
længere i dag end for bare 5 år siden på 
grund af nye behandlingsmetoder. Nu er 
51,5 % i live efter 5 år (statistik ifølge prof. 
Sehouli). Sygdommen kan dog stadig ikke 
helbredes, når den diagnosticeres i et 
fremskredent stadie. 

Fotoudstillingen ’I’m alive!’ på ESMO
Om eftermiddagen den 20. oktober var 
nogle af os fra ESGO ENGAGe, som var 
til stede på ESMO, inviteret til åbning 
af en udstilling med billeder af flere af 
kvinderne fra studiet. Det var kvinder, 
som professor Jalid Sehouli selv havde 
opereret (Jalid Sehouli er forsøgsleder på 
projektet). Kvinderne havde alle levet i 
mere end 8 år med eller uden tilbagefald 
og med fremskreden sygdom. Professor 
Sehouli fortalte deres personlige historier, 
og der blev drukket champagne for at 
fejre, at de stadig er blandt os. Jeg stillede 
så ”the million dollar question” til profes-
soren: ”Ved man, hvorfor disse kvinder 
har levet så længe?” Svaret var, at der 
forskes i det, men man har endnu ikke 
svaret. Man har ikke fundet ’the signature’. 
Det viser sig, at der kan være rigtig stor 
forskel på kræftcellerne hos kvinder, som 
har den samme type æggestokkræft. 
Først når man har afklaret alle mutationer 
i kræftcellerne, har man måske et svar. 
Ved et andet foredrag om biomarkører 
hørte jeg, at mutationen P53 altid er til 
stede i æggestokkræftcellerne – også i 
tilbagefaldene, men at der ellers kan være 
mange forskellige mutationssignaturer i 
den enkelte tumor. 

Professor Sehouli taler om studiet og fortæller kvindernes historie.

Bagerst i billedet ses portrætter af kvinderne og professor Jalid Sehouli. Forrest er flere af de kvinder, som arbejder sammen i ESGO 
ENGAGe. Nogle af dem har selv haft underlivskræft. 
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ESMO (EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY)

Andre nyheder fra ESMO
HIPEC
Der var et indlæg om HIPEC. HIPEC er 
varm kemoterapi også kaldet kemobad, 
som hældes i bughulen lige efter ope-
rationen. HIPEC anvendes i Danmark 
til tyktarms- og endetarmskræft – især 
på Aarhus Universitetshospital, hvor 
proceduren også har været anvendt til 
æggestokkræft. 

På ESMO var der en diskussion mellem 
professor G. Scambia og prof. Andreas 
du Bois om emnet. Titlen var: ’Kan 
HIPEC komme til at spille en rolle i be-
handlingen af æggestokkræft?’ 

Diskussionen var med vilje sat op 
sådan, at den ene professor, G. Scambia, 
var for HIPEC, og den anden professor 
– i dette tilfælde Andreas du Bois - var 
imod behandling med HIPEC til æg-
gestokkræft. Der har været flere forsøg 
med HIPEC til æggestokkræft i årenes 
løb, dog ikke alle med god effekt. Det 
var en rigtig interessant diskussion, 
hvor prof. du Bois endte med at sige, 
at man skulle passe på ikke at ende i 
en situation, hvor det var ok at bruge 
HIPEC, hvis man bare havde maskinen 
til det, men hvor der ikke blev kigget på, 
om kirurgen kunne udføre operationen. 
Konklusionen blev dog, at de begge var 
enige om, at det var nødvendigt med 
flere forsøg for at finde ud af, hvilke pa-

tienter med æggestokkræft der kunne 
have gavn af behandlingen. 

Lidt flere nyheder til æggestokkræft-
patienterne
Den mest banebrydende nyhed var resul-
tatet af SOLO1-studiet.

Det er et studie, hvor man giver patienten 
olaparib efter førstelinje behandling. Det 
vil sige, når patienterne er færdige med 
operation og kemobehandling første 
gang, de bliver behandlet, og før de får 
tilbagefald af sygdommen. Forsøget inklu-
derede dog kun kvinder med BRCA-mu-
tationer. Forsøget viste markant længere 
tid til første tilbagefald og menes på sigt at 
kunne forlænge overlevelsen. Det vides 
endnu ikke, hvornår proceduren vil blive 
indført i Danmark. Men KIU vil arbejde for, 
at alle kvinder, der diagnosticeres med 
æggestokkræft, får taget en gentest via 
blod og væv for at finde frem til, om de har 
en BRCA-mutation.
Et lignende forsøg er på vej med niraparib. 
Studiet hedder PRIMA. Dette forsøg inklu-
derer alle patienter med high grade serøs 
æggestokkræft – ikke kun patienter med 
fejl i BRCA-genet. Det er igen meningen, at 
niraparib skal gives efter endt behandling 
første gang, man bliver syg, og det håbes, 
at lægemidlet vil forlænge tiden til første 
tilbagefald betragteligt. Resultatet af forsø-
get ventes om et års tid. 

Livmoderkræft – Abstract 935PD
Heldigvis får kvinder med livmoder-
kræft ikke så tit tilbagefald, som kvin-
derne med æggestokkræft. Det skyldes, 
at sygdommen i de allerfleste tilfælde 
opdages langt tidligere, da kvinden 
får symptomer fra underlivet, bl.a. 
uregelmæssig blødning. Det vil sige, at 
sygdommen i de fleste tilfælde er langt 
mindre fremskreden, når den opdages. 
Men der er flere varianter af sygdom-
men, som er vanskeligere at helbrede. 
Til behandling af tilbagefald af disse ty-
per livmoderkræft forskes der i immun-
terapi. Immunterapi har potentielt en 
bedre mulighed for at virke på livmoder-
kræft end på æggestokkræft. Det forsøg, 
der blev nævnt på ESMO, havde beteg-
nelsen TSR-042 (anti-PD-1 antibody) 
til patienter med recidiverende eller 
fremskredent MSI-H endometriecan-
cer. Forsøget er et fase 1 forsøg. Det blev 
nævnt, at lægemidlet er meget dyrt. Det 
er derfor vigtigt, at man finder frem til, 
hvilke patienter der potentielt vil have 
gavn af lægemidlet. 
Slide på modstående side blev vist, hvor 
man tydeligt ser, at både livmoderkræft 
(uterus) og livmoderhalskræft (cervix) 
burde have gode chancer for behand-
ling med immunterapi. De er nærmere 
på hudkræft (melanoma), hvor immun-
terapi har rigtig god effekt, end f.eks. 
æggestokkræft (ovary).
 

Livmoderhalskræft
Som med livmoderkræft er det heldigvis 
forholdsvis sjældent, at kvinder med 
livmoderhalskræft får tilbagefald, men 
det sker. Der kører for tiden et forsøg på 
Aalborg Universitetshospital og Rigsho-
spitalet til patienter med tilbagefald af 
denne sygdom. Det er medicinalfirmaet 
Genmab, som også har adresse i Dan-

mark, der står bag forsøget. Forsøget, 
der er et fase II forsøg, rekrutterer stadig 
patienter. Forsøget er internationalt, og 
lægemidlet kaldes Tisotumab Vedotin 
(HuMax®-TF-ADC). 
Det vigtigste inklusionskriterie er, at 
patienten har tilbagefald af sygdommen 
efter mindst 1 linje platinbaseret kemo-
terapi. Alle patienter vil blive behandlet 

med lægemidlet hver tredje uge indtil 
progression eller for mange bivirkninger.
Der findes flere oplysninger på https://cli-
nicaltrials.gov/ct2/show/NCT03438396 og 
på det danske link http://www.skaccd.org/ 
under protokoller. 

Hvad er ESMO?
ESMO er en førende professionel organisation inden for medicinsk onkologi. Medlemsskaren omfatter 
over 20.000 fagfolk fra mere end 150 lande. Formålet med ESMO er uddannelse og oplysninger inden for onkologi.

Organisationen afholder en stor europæisk konference årligt et sted i Europa. Deltagerne er kirurger, onkologer 
og andet sundhedsfagligt personale. Desuden er der et Patient Advocacy Track med specielle foredrag af og til 
patienter. Lægerne og andet sundhedsfagligt personale deltager også i foredragene arrangeret af Patient Advocacy 
Track. Patienterne har også lejlighed til at overvære oplæg af de professionelle fagfolk.

Hvor og hvornår er næste ESMO konference?
Den næste ESMO-konference finder sted den 27. sept. til 1. okt. 2019 i Barcelona. 
Læs mere på www.esmo.org.

Vidste du at …
Du kan finde alle tidligere 
artikler fra KIU-bladet på 
www.kiuonline.dk? KIUBLADETKIU – PATIENTFORENINGEN KRÆFT I UNDERLIVET 
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Af Mette Vinter Weber – 26-10-2018

Kræftcellers gener viser vej 
til bedste behandling
Det, der startede som et ambitiøst forskningsprojekt med en pose penge fra Knæk Cancer, 
er i dag på vej ud i klinikken, hvor den nye viden har givet nye værktøjer til behandlingen af 
uhelbredeligt syge kræftpatienter. 

I 2014 fik professor Claus Lindbjerg 
Andersen to mio. kr. fra Knæk Cancer-
indsamlingen til et nyt forskningspro-
jekt på afdeling for Molekylær Medicin 
ved Aarhus Universitetshospital Skejby. 
I samarbejde med kolleger fra Odense 
Universitetshospital og Rigshospitalet 
ville han ændre den måde, som kræft-
patienter får tilbudt behandling på. 

Claus Lindbjerg Andersen ville udfor-
dre den almindelige procedure, hvor 
kræftpatienter bliver tilbudt behandling 
efter fastlagte protokoller, der beskriver, 
hvilken medicin man giver mod for-
skellige kræftsygdomme – og i hvilken 
rækkefølge. Man starter eksempelvis 
med én type medicin som førstevalg 
til patienter med tarmkræft. Hvis den 
stopper med at virke, går man videre til 
det næste lægemiddel på listen – og så 
fremdeles. 

– Vores vision var – og er – at kunne bru-
ge en analyse af kræftcellernes gener 
til at udpege den medicin, som virker 
bedst til den enkelte. Så vi i stedet for at 
se på kræfttypen, tager udgangspunkt i 
den genetiske årsag. Det kan betyde, at 
to patienter, der har den samme slags 
kræft, skal have forskellige behandlin-
ger. Der kan nemlig være stor forskel 
på, hvilke genetiske fejl, der er årsag 
til kræftsygdomme, og dermed er der 
også forskel på, hvilke typer af medicin, 
som er mest effektiv. Vi tror på, at det 
kan være vejen til behandling som er 
mere effektiv og giver patienterne færre 
bivirkninger, forklarer Claus Lindbjerg 
Andersen. 

Ny teknikker – nye muligheder
Da Claus Lindbjerg Andersens projekt 
startede, havde forskere verden over 
netop fået de tekniske muligheder til 

rådighed, som gjorde det muligt at ana-
lysere patienternes gener. Og dermed 
var vejen åbnet for nye muligheder for 
kræftpatienterne. 

Se hvad pengene fra Knæk Cancer-
indsamlingerne går til:
Det går pengene til
I forsøget, som Claus Lindbjerg Ander-
sen og hans kolleger startede, deltog 
34 patienter med tarmkræft, der havde 
spredt sig til andre steder i kroppen. 
Forskerne viste dels, at det var praktisk 
muligt: De kunne rekruttere patienter, 
indsamle blod- og vævsprøver, beskrive 
hvordan analyserne skulle foretages 
og svarene udfærdiges, så lægerne på 
kræftafdelingerne fandt dem nyttige. 
Herudover viste Claus Lindbjerg An-
dersen, at de kunne trække værdifuld 
viden ud af både blodprøver og væv fra 
patienternes kræftknuder og vise, hvor-

Professor Claus Lindbjerg Andersen har 
trukket værdifuld viden ud af både blodprø-
ver og væv fra kræftknuder, som kan bruges 

til at finde den rigtige kræftbehandling. 
Foto: Anita Graversen.

Aflurer kræftcellernes genetiske 
hemmeligheder
Første skridt for forskerne var at analy-
sere prøver af de kræftknuder, som havde 
spredt sig fra den oprindelige tarmkræft 
og nu sad i leveren. Ud af de 34 patienter 
i forsøget, fik de vævsprøver fra de 30, 
og resultaterne herfra gav forskerne et 
billede af, hvilke genetiske mutationer – 
eller forandringer, hver patient havde, og 
hvor mange. 

Det viste sig, at det var virkelig nyttig vi-
den, fortæller Claus Lindbjerg Andersen. 

– Hos alle 30 patienter fandt vi genetiske 
forandringer i kræftcellerne, som der 
var ved at blive udviklet medicin imod. 
I praksis var der dog stor forskel på, hvor 
langt medicinen var: Noget var eksem-
pelvis endnu kun testet i laboratoriet, og 
andet var i gang med at blive testet på 
patienter, men i lande fjernt fra Danmark. 
Men det interessante var, at der faktisk 
var noget i støbeskeen mod alle de ge-
netiske forandringer, vi fandt, siger Claus 
Lindbjerg Andersen.
Og ikke nok med at analyserne kunne 
pege på mulige behandlinger – forskerne 
fandt også genetiske forandringer, som 
kunne kobles med resistens og altså 
kunne forudsige, at der var bestemte 
behandlinger, som patienterne ikke ville 
have gavn af. 

Fordi forsøget var det første af sin slags, 
havde patienterne på forhånd fået at 
vide, at resultaterne desværre ikke kunne 
få betydning for deres behandling. Dertil 
var resultaterne stadig for meget på for-
søgsbasis. Men på den måde var patien-
terne med til at lægge grunden til en ny 
måde at gribe kræftbehandling an på til 
gavn for fremtidens kræftpatienter. 

Blodprøve som kontrol
Et andet spørgsmål, som forskerne var in-
teresserede i at finde svar på, var, om man 
kunne bruge en blodprøve til at overvåge, 
om effekten af en behandling var ved 
at aftage, og kræften atter begyndte at 
vokse. 

Derfor brugte forskerne den genetiske 
profil, som de havde tegnet af kræftceller-
ne i første del af forsøget. Men ved nemlig, 
at kræftceller udskiller små stykker af 

DNA til blodet, og det var disse, som for-
skerne forsøgte at genfinde i blodprøver. 

– Vores analyser af blodprøver viste, at vi 
kunne genfinde DNA fra kræftcellerne 
i blodet. Og vi kunne se, at mængden 
svarede til effekten af behandlingen: Den 
var lav hos de patienter hvor behandlin-
gen virkede, og steg i takt med at behand-
lingseffekten aftog, siger Claus Lindbjerg 
Andersen.

Fra laboratoriet til patienterne
På baggrund af den viden, som Claus 
Lindbjerg Andersen og hans kolleger var 
kommet frem til, var tiden kommet til at 
give stafetten videre til overlæge Britt El-
medal Laursen fra Molekylær Medicinsk 
Afdeling og overlæge Morten Ladekarl, 
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetsho-
spital Siden december sidste år har de 
ledet et forsøg, hvor kræftpatienter får 
tilbudt analyser med henblik på at foreslå 
behandling af deres kræftsygdom. 
Tilbuddet bliver givet som et forsøg til 
patienter, hvor der ikke længere er flere 
standardbehandlingstilbud – både børn 
og voksne.   

– Vi analyserer vævsprøver fra patien-
terne, og på den baggrund får vi en liste 
over de genetiske forandringer, som 
kræftcellerne har, og som spiller en rolle 
for hver enkelt patients sygdom, siger 
Britt Elmedal Laursen. 

Herfra går hun og hendes kolleger i gang 
med et grundigt gennemsyn af, hvilke 
behandlinger, der kunne være relevante 

på baggrund af de fundne genetiske 
forandringer. 

– Vi er meget omhyggelige i vores gen-
nemgang og lægger stor vægt på både, 
hvor stor effekt der er vist af behandlin-
gen, hvor stor erfaring man har med bru-
gen af den, hvilke bivirkninger der er, og 
hvor solid den viden man har om midlet, 
er. Hvis patienterne er meget syge, ser vi 
også på, hvor lang rejsetid det eventuelt 
vil give dem, hvis de skulle deltage i en 
forsøgsbehandling, siger Britt Elmedal 
Laursen. 

Det er ikke alle patienter, som der findes 
egnet medicin eller egnede forsøg til, 
og det er gjort klart for patienterne på 
forhånd. Men for nogle finder Britt Elme-
dal Laursen og hendes kolleger egnede 
forsøg, eksempelvis på Fase I-enheden 
på Rigshospitalet, som de har et tæt 
samarbejde med. Her kan patienter, som 
ikke har flere behandlingsmuligheder, få 
tilbudt medicin som endnu er på forsøgs-
stadiet. Analyserne kan også bruges til 
bedre diagnose og dermed mere specifik 
behandling i de tilfælde, hvor man ikke 
kender den nøjagtige kræfttype. 

– Vi kender ikke effekten af behandling 
valgt på denne baggrund - det er en del 
af formålet med forsøget, men det er en 
effektiv måde at screene patienter og 
finde netop de patienter, der kan være 
kandidater til eksperimentel behandling. 
Og for mange er det en stor glæde blot at 
vide, at de i hvert fald har undersøgt alle 
muligheder, siger Britt Elmedal Laursen. 

Kan føre til tidligere brug
For både Britt Elmedal Laursen og Claus 
Lindbjerg Andersen er det en glæde at 
se resultaterne af forskningen komme 
patienterne til gode. Og på længere sigt 
drømmer de begge om, at deres arbejde 
kan få betydning for kræftpatienter tidli-
gere i forløbet. 
– Håbet er, at vi med tiden ved så meget 
om behandling på baggrund af geneti-
ske profiler, at det kan blive et tilbud til 
patienter tidligere i deres kræftforløb, og 
at behandlingen reelt kan forbedre over-
levelsen for fremtidens kræftpatienter, 
slutter Claus Lindbjerg Andersen.
 

– Håbet er, at vi med tiden 
ved så meget om behand-
ling på baggrund af gene-
tiske profiler, at det kan 
blive et tilbud til patienter 
tidligere i deres kræftfor-
løb, og at behandlingen 
reelt kan forbedre over-
levelsen for fremtidens 
kræftpatienter.



HUSK vi har de lukkede 
sygdomsgrupperpå Facebook:

– KIUs Forum for livmoderhalskræft

– KIUs Forum for livmoderkræft

– KIUs Forum for æggestokkræft 

– KIUs Forum for yngre kvinder med æggestokkræft

– KIUs Forum for vulvacancer

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

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

at blive medlem af gruppen for din sygdom. 

KIU har en gynækolog, en onkolog, 

en socialrådgiver samt en psykolog 
tilknyttet grupperne.

 

Materialer 
fra KIU

Nyhedsbreve, foldere, postkort og 

plakater fra KIU kan rekvireres hos:

Hanne Sjøgreen

Roligheden 4

5610 Assens

Tlf.: 26129363

E-mail: kasserer@kiuonline.dk

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

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

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

Opslagstavlen

OPDAG
æggestokkræft

På vores kampagnesite 

www.opdag.nu  kan du se en film om 

symptomerne på æggestokkræft,

 tage testen og læse folderen.

KontaktEr du nydiagnostiseret og har du brug for

at tale med en der ved hvad det vil sige, at

 have fået en kræftdiagnose, så er du 

velkommen til at ringe til en af 

kontaktpersonerne i KIU.  

Du finder os på side 34

Birgit Danielsen
Administrator
Overgade 34

5000 Odense C. 

Tlf. 22 59 41 72

info@kiuonline.dk

Livmoderhalskræft

Birgitte Devantier
Bogholder 
Stenten 41, Bøgeskov

7000 Fredericia 

Tlf. 21 28 20 98

bogholder@kiuonline.dk

Livmoderhalskræft 

Marian Jørgensen
Sekretær
Holsteinsgade 23, 3.th.

2100 København Ø

Tlf.  61 99 08 60

Sekretaer@kiuonline.dk

Æggestokkræft

Hanne Sjøgreen
Kasserer 
Roligheden 4

5610 Assens.

Tlf. 26 12 93 63   

kasserer@kiuonline.dk

Livmoderhalskræft

Mette Rosendal 
Bestyrelsesmedlem
Knudsbølvej 31

6064 Jordrup

Tlf. 41 45 80 99

mette@kiuonline.dk

Livmoderhalskræft 

Annemarie Carstensen
Bestyrelsesmedlem
Buddinge Hovedgade 291

2880 Bagsværd

Tlf. 44 44 00 03/20 30 39 12

annemarie@kiuonline.dk

Æggestokkræft
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KIUs bestyrelse
BESTYRELSE

SUPPLEANTER

Formand  Birthe Lemley
Vikingevej 11 

3630 Jægerspris

Tlf. 40 87 28 09

formand@kiuonline.dk

Æggestokkræft

Næstformand  Helle Nørup
Kongshvilebakken 7

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 20 32 80 20

naestformand@kiuonline.dk/ hellenoerup@hotmail.com

Æggestokkræft

Ditte Bentzen
Nedergårdsvej 8

8830 Tjele

Tlf. 25 15 27 13

ms.d.bentzen@gmail.com

Æggestokkræft 

Stella Østerhaab
Lilleåvej 31, Råsted

7500 Holstebro

Tlf. 61 98 63 40

stellaviby@gmail.com

Æggestokkræft

Nanna Bjerre
Ernst Hansensvej 24

4573 Højby

Tlf. 40 98 08 27

nanna@kiuonline.dk

Livmoderhalskræft

Jannie Elin Rosenløv Jepsen
Klampenborgvej 104, I. sal

2800 Lyngby

Tlf. 50 70 74 62

jepsenjannie@gmail.com

Livmoderhalskræft 

Trakele
ktomigrupp

en:

For kvinder der har fået foretaget en

trakelektomioperation eller er indstillet

til trakelektomi.

Gruppen er ”hemmelig” på Facebook og kan

som udgangspunkt ikke ses medmindre, man er 

medlem i gruppen.  Så hvis du er interesseret i at 

komme med i gruppen, så send en mail til 

susanlindsted@hotmail.com.

For at KIU kan blive godkendt som en velgørende 

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

mindst 200 kr., der indberettes til Skat.

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

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

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

ne kan sendes til bestyrelsesmedlem Annemarie 

Carstensen på annemarie@kiuonline.dk. Alle 

oplysninger slettes, så snart vi har indberettet til Skat.

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

VELGØRENDE FORENING



Du kan også  
finde træffetiderne på  

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

ODENSE
Kræftrådgivningen i Odense
Kløvervænget 18 B, 5000 Odense C
Alle møder er fra kl. 17:00 til kl. 20:00
17. januar 2019
Jordemoder og specialist i seksuel sund-
hed, Gry Stevens Senderovitz, holder oplæg 
om underlivet.
12. marts 2019
Netværksmøde med samvær, samtale og 
hygge.
13. maj 2019
Forhenværende hospitalspræst på Vejle 
Sygehus Preben Kok holder et oplæg om 
de tanker, han har nedfældet i sine bøger 
”Skæld ud på Gud” og ”Slip Livet løs”. Mulig-
hed for samtale og spørgsmål.

Af hensyn til indkøb er tilmelding nødven-
dig på info@kiuonline.dk senest dagen før 
møderne.

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

VEJLE 
Kræftrådgivningen i Vejle
Beriderbakken 9, 7100 Vejle
Kom til en uformel samtale og samvær med 
andre i samme situation. 
Alle møder er tirsdage kl. 14.30 - 16.30.
Følg med i kalenderen på www.kiuonline.dk 
8. januar 2019
5. februar 2019
5. marts 2019
2. april 2019
7. maj 2019
4. juni 2019

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

ÅRHUS
Kræftrådgivningen i Århus
Kræftpatienternes Hus Heimdal
Peter Sabroesgade 1, 8000 Århus
Møderne foregår fra kl. 18:30 til kl. 21:30

Følg med på KIUs facebookside eller i 
kalenderen på www.kiuonline.dk

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

BORNHOLM
Bornholms Sygehus: 
Der er ingen faste træffetider på Born-
holms Hospital, men har du brug for at 
snakke med nogen, som selv har været 
igennem et kræftforløb, er du velkommen 
til at kontakte:  Heidi Andreassen på 
Tlf. 56 95 19 71 fra kl. 18-20,mandag-
torsdag 
og aftale nærmere eller send email til 
heidi_d_a@hotmail.com

LYNGBY
Kræftrådgivningen
Nørgårdsvej 10
2800 Lyngby 
Alle møder er kl. 18.30-21.30. 
25. februar 2019
En repræsentant fra fysioterapiklinikken 
Vivo holder et oplæg med titlen ”Senfølger, 
seksualitet, lymfødem og stråleskader” og 
fortæller om, hvilke tilbud Vivo har til os 
med disse problemstillinger.
27. marts 2019
Overlæge og onkolog Bente Sørensen be-
søger Lyngby igen. Der vil være mulighed 
for at spørge og få svar på de tanker, som 
man kan gå og tumle med.
6. maj 2019
Mansoor Mirza fortæller om de seneste 
resultater af de forsøg, som han arbejder 
med på Rigshospitalet.

Af hensyn til indkøb er tilmelding nødven-
digt på lyngby@cancer.dk eller på telefon 
70 20 26 55 senest dagen før møderne 
finder sted.

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

RINGSTED/Holbæk
Frivilligcenter Hyldegården 
Hyldegårdsvej 42 
4100 Ringsted
6. september 2018 
Der vil i foråret 2019 blive afholdt to arrange-
menter. Se nærmere i kalenderen på www.
kiuonline.dk.

Kontakt for yderligere information 
Yvonne Holm på 24 60 97 20 / 
perogyvonne@gmail.com eller 
Dorte Blou på 30 11 25 75 / dorte@blou.dk

AALBORG
Kræftrådgivningen i Aalborg 
Steenstrupsvej 1 
9000 Aalborg
Alle møder er kl. 18.30-21.30.
7. februar 2019
Peter Genter, Kræftrådgivningen i Lyngby, 
holder et oplæg med titlen ”Styrk din men-
tale robusthed”.
11. april 2019
Jordemoder og specialist i seksuel sundhed, 
Gry Stevens Senderovitz, holder oplæg om 
underlivet.
3. juni 2019
Netværksmøde med samvær, samtale og 
hygge.Af hensyn til indkøb er tilmelding 
nødvendig på aalborg@cancer.dk eller på te-
lefon 70202685 senest dagen før møderne.

Yderligere oplysninger fås hos 
 Helle Noerup: Tlf. 20 32 80 20/
hellenoerup@hotmail.com  
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KIUBLADET udgives af: 
KIU – patientforeningen
Kræft i underlivet 
Oplagstal: 2000 stk.

Deadline for næste nummer af 
KIU-bladet er 1. april  2019

Redaktion: 
Formand Birthe Lemley
Vikingevej 11
3630 Jægerspris,
Tlf. 40 87 28 09
E-mail:  formand@kiuonline.dk  

Kontakt redaktionen: 
E-mail:  formand@kiuonline.dk 

Stof til KIU- bladet og 
hjemmeside
Stof til KIU-bladet og KIUs hjemmeside 
leveres til:
E-mail:  formand@kiuonline.dk 

Grafisk design:
BRUUNBIZ – idérig kommunikation
E-mail: maja@bruunbiz.dk

Tryk: Digitalhuset, Vejle

Redaktionen tager ikke ansvar for de 
indsendte råd og artikler. 
Det er på læsernes eget ansvar at be-
nytte de indsendte råd.

ISSN: 2445-6098
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377 medlemmer
34 støttemedlemmer

Kolofon
– KIUBLADET

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

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

LIVMODERKRÆFT
Lotte Baun
Bullerupvej 86
5240 Odense NØ
Tlf. 27 25 52 27
baunll@vip.cybercity.dk

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

ÆGGESTOKKRÆFT
Birthe Lemley
Vikingevej 11 

3630 Jægerspris

Tlf. 40 87 28 09

formand@kiuonline.dk

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

Helle Nørup
Kongshvilebakken 7
2800 Kongens Lyngby
naestformand@kiuonline.dk
hellenoerup@hotmail.com
Mobil: 20 32 80 20

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

KRÆFT I SKEDEN
Lili Bundsgaard
Gærdet 34
6800 Varde
Mobil: 22 96 18 36
E-mail: Lbundsgaard@live.dk

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

Kontaktpersonerne har selv haft kræft i underlivet, men 
de kan ikke hjælpe med  egentlige lægelige spørgsmål

kolofon



Hvad er KIU?
KIU er en landsdækkende patientforening for kvinder, 
som har eller har haft underlivskræft. Det kunne f.eks. 
være livmoderhalskræft, livmoderkræft, æggestok-
kræft eller vulvacancer.

Hvad gør KIU for medlemmerne?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Følg os på Facebook: KIU – Patientforeningen Kræft i 
underlivet. Kontakt os på info@kiuonline.dk .

INDMELDELSESFORMULAR

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

SOM AKTIVT MEDLEM – KR. 200 PR. ÅR  

(Kvinder der har eller har haft kræft i 

underlivet)  

SOM STØTTEMEDLEM - KR. 150 PR. ÅR

(Pårørende eller andre interesserede) 

Navn:  

Adresse:  

Postnr. og by:   

Telefon:

Mobil:  

E-mail: 

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

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

KIU sender post til medlemmerne pr. e-mail.

Husk derfor at angive din mailadresse

Du kan også  indmelde dig på  
vores hjemmeside

www.kiuonline.dk
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