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Formandens ord

Viljen til at ville, giver evnen til at kunne.

det tror jeg mange af os kræftpatienter lever efter. selvom livet og 
behandlingen er svære at komme igennem, står vi alligevel op om 
morgenen, tager et bad og nyder vores morgenmad. går ud i solen, 
hører fuglene synge, dufter til blomsterne, stikker tæerne i græsset eller 
sandet. jeg tror, at det er det, som giver os overskud til at leve. 

nu kommer tiden, hvor alle tager på ferie. det synes jeg også, at 
vi skal gøre. det kan bare være at komme væk fra hverdagen med 
behandlinger, en tur i skoven eller til stranden. det kan også være en 
tur i sommerhus eller køre en tur ud i det blå og se, hvor turen ender, 
tage en overnatning og hjem igen. man kan tage en tur sydpå, men det 
kan godt have flere udfordringer. Spørg lægen, om ikke behandlingen 
kan tilrettelægges sådan, at du kan komme på ferie. spørg, hvad er det 
værste der kan ske for mig, hvis jeg tager af sted? sygehuset og lægen 

er jo aldrig længere væk end telefonen. men det får tankerne væk fra 
sygdommen.

jeg er selv lige holdt med mine kontroller efter 15 år. det er helt fanta-
stisk og underligt i samme tanke. jeg var så syg i 2004 af tilbagefald, at 
det ikke var sikkert, at jeg overlevede den sommer. i dag er jeg kræftfri 
med senfølger, men nyder livet og de udfordringer, som jeg får.
tak for et fantastisk landsmøde. det er det største vi har haft i kiu. 
dejligt med jeres opbakning til vores arbejde. nu vil den nye besty-
relse tage arbejdstøjet på og få lavet mange spændende aktiviteter for 
kiu.

lev livet.

bedste hilsner
lene middelhede, Formand for kiu 

Lene Middelhede

Unge kvinder se her!
livmoderhalskræft er en sygdom, som rammer mange unge kvinder. 
er du ung, har du fået livmoderhalskræft og ønsker du at tale med 
en, som har været i samme situation, så kontakt

susanne blaabjerg løgstørgade 35, 4. tv 2100 københavn ø 
 tlf. 22 79 36 36,  frk.blaabjerg@os.dk
martina madsen Christensen slotsgrunden 1d 6430 nordborg 
 tlf. 31 16 37 98,  martina.christensen@siemens.com
www.vidunderlivet.dk
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i weekenden den 27.-29. april blev kius landsmøde afholdt på hotel 
Comwell i middelfart. hotellet har en beliggenhed, så man har en smuk 
udsigt over Lillebælt og de to broer. Denne udsigt kunne nydes fra flere 
af værelserne og fra restauranterne. De fleste medlemmer ankom til 
hotellet som planlagt mellem kl. 15.30 og 17.30. For nogen var der stor 
gensynsglæde, og for andre var det spændende at mødes med så mange 
kiu-kvinder for første gang. 

i loungen blev alle budt velkommen af formand lene middelhede og 
næstformand birthe lemley. Weekendens program blev gennemgået og 
praktiske informationer givet.

som et nyt punkt på landsmødets program blev der uddelt et spør-
geskema til alle deltagere. det var bestyrelsens håb, at alle ville udfylde 
skemaet, da svarene vil kunne give kendskab til medlemmernes ønske 
om, hvad bestyrelsen skal beskæftige sig med. den viden er vigtig, når 
bestyrelsen skal vedtage målsætninger for dette års arbejde.

derefter tog birgitte devantier over og introducerede weekendens 
konkurrence, hvor 3 heldige deltagere kunne vinde 1 x nordlys massage, 
som karen Friis fra Friis Velvære i odense havde sponsoreret. For at 
vinde skulle man gætte, hvor mange penge birgitte havde i sit syltetøjs-
glas. de 3 der kom tættest på beløbet havde vundet. det var svært, så 
birgitte indførte også en chokoladepræmie til de to, der var længst fra 
det rigtige beløb.

efter en lækker middag samledes alle i loungen igen, og der var tilbud 
om ”snakke-sammen-grupper”, hvor man kunne vælge at være sammen 
med andre med samme diagnose som en selv, eller man kunne vælge at 
tale om senfølger eller livssyn. der blev talt meget hele aftenen igennem.

lørdag formiddag kom overlæge, ph.d. pernille jensen og professor, 
overlæge ole mogensen, begge fra gynækologisk afdeling på ouh.

landsmøde  

den 27.-29. april 2012

af eva Frost & birthe lemley
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Stemningsbillede fra Zumba-time

pernille jensen talte om livmoderhalskræft og livmoderkræft og ole 
mogensen talte om æggestokkræft og kontrolforløb.

der var stor spørgelyst blandt medlemmerne og rig lejlighed til at få svar 
på spørgsmålene. Et detaljeret referat findes efterfølgende.

om eftermiddagen var der Zumba med Zumbainstruktør i en time, 
som mange af medlemmerne deltog ivrigt i. der var dejlig musik og god 
stemning.

efter vores 3-retters menu om aftenen kom søs egelind. hun var som 
sædvanlig underholdende, selv om hun talte om et alvorligt emne. søs 
egelind har selv haft både lymfekræft og modermærkekræft. søs egelind 

talte også om de menneskelige omkostninger, der havde været for hen-
des familie i forbindelse med hendes sygdom. der var især én sætning, 
hun sagde, som flere af os bemærkede og huskede bagefter. Sorg er 
kærlighed, der er blevet hjemløs.

søndag formiddag startede foreningens generalforsaming. der viste 
medlemmernes store interesse for, hvad bestyrelsen foretager sig.

Som sidste punkt på programmet kunne vi indtage en flot buffet i 
restauranten, og derefter var det slut for denne gang. 

Vi ses til landsmødet i april 2013. der vil komme nærmere oplysninger 
på hjemmesiden www.kiuonline.dk   
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Vores formand, lene middelhede, bød velkommen og stillede et par 
indledende spørgsmål til pernille, bl.a. hvilken tandpasta hun brugte. det 
havde pernille helt styr på. lene havde netop læst, at hvis man stillede 
et par indledende spørgsmål, ville det få foredragsholderen til at føle sig 
bedre tilpas. mere om det senere.
pernille startede med at fortælle, hvor hun var uddannet og, at hun 
havde skrevet phd-opgave om livskvalitet efter en gynækologisk kræft-
sygdom.
dernæst gik hun over til at give et overblik over de mest almindelige for-
mer for kræftsygdomme i underlivet, nemlig livmoderhalskræft, livmoder-
kræft og æggestokkræft. pernille havde også et par ekstra slides med om 
de mere sjældne kræftsygdomme som f.eks. kræft i de ydre kønsorganer. 
hun pointerede også, at der ville være meget god tid til spørgsmål.

Pernille startede med at tale om livmoderhalskræft
blandt de tre kræftformer nævnt ovenfor er forekomsten og dødelighe-
den af livmoderhalskræft den laveste, og den er faldet væsentligt over de 
sidste 30 år. antal forekomster falder, fordi der er indført screening. der 
er dog stadig to toppe, nemlig den yngre gruppe kvinder og den ældre 
gruppe. det kan dog være, at sygdommen forsvinder helt, når vaccina-
tionen af de unge kvinder begynder at virke. 
de yngre kvinder får som regel konstateret livmoderhalskræft i de 

tidlige stadier og bliver helbredt, mens den ældre gruppe får konstate-
ret kræften på et senere stadium og derfor er sværere at helbrede. på 
globalt plan er livmoderhalskræft den næst hyppigste kvindecancersyg-
dom i verden. der konstateres 425.000 nye tilfælde af livmoderhalskræft 
i u-landende om året. kvinderne beskytter sig ofte ikke, og de bliver ikke 
screenet. Vi har også en høj forekomst i danmark sammenlignet med de 
andre europæiske lande, selv om det er en sjælden sygdom. årsagen er 
muligvis, at halvdelen af de danske kvinder ikke har fulgt deres scree-
ningsprogram. dette er tilfældet både blandt de unge og de ældre kvin-
der. Vi ved, hvorfor man får sygdommen. man bliver smittet seksuelt med 
en virus i slimhinden i livmoderhalsen. som regel er kroppen i stand til at 
bekæmpe virussen. 70 – 80 % af os har haft op til flere HPV-infektioner, 
som kroppen selv har bekæmpet. hpV-virus har en tendens til at blive 
integreret i cellernes dna og eksponeret for vores immunsystem. 
Cellerne begynder at dele sig hurtigt. der opstår celleforandringer, og 
kroppen kan ikke rense for virus. det kaldes let dysplasi = lette cellefor-
andringer. det kan være, at cellerne bliver normale igen. mere alvorlige 
celleforandringer i overfladen kan blive til kræft. Det kan tage 10 til 15 år, 
før kræften udvikler sig. nogle typer er mere aggressive end andre. man 
har indført hpV-test som en del af screeningsprogrammet, så man kan 
bestemme hpV-typen. kroppen er for øvrigt dårligere til at rense for 
virus, hvis man ryger. hvis kvinden lider af immunsuppression (svækket 

landsmødet lørdag Formiddag  

den 28. april 2012

Professor, overlæge Ole Mogensen og overlæge, phd. Pernille Jensen samt Lene og Birthe

Referat af indlæg fra overlæge, ph.d. Pernille Jensen og professor, overlæge Ole Mogensen, begge fra gynækologisk afdeling på OUH
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immunforsvar), kan det betyde, at sygdommen udvikler sig hurtigere.
det er vigtigt at udbrede kendskabet til symptomerne på livmoderhals-
kræft.
de er bl.a. 
• Blødning efter samleje 
• Uregelmæssige blødninger, som bliver ved 
• Pletblødninger, blødninger efter overgangsalderen
•  Udflåd, som på en eller anden måde er ’forkert’, fx blodigt/ildelug-

tende

For at stille diagnosen livmoderhalskræft skal lægerne foretage skrab 
og vævsprøver fra livmoderhalsen, så lægerne har noget at kigge på i 
mikroskopet. 
Ved tidlige stadier er behandlingen kirurgi, men strålebehandling kan 
anvendes, idet det er lige så effektivt. operation er dog mere skånsomt 
end strålebehandling, da det giver færre bivirkninger. Ved mere udbredt 
sygdom gives der udvendig og indvendig strålebehandling og kemoterapi. 
pernille gennemgik dernæst kirurgien:
• Keglesnit i de tidlige stadier og så er patienten rask
• Simpel hysterektomi 
• Trachelektomi ved små tumorer og fertilitetsønske
• Radikal hysterektomi med lymfeknudefjernelse

Ved radikal hysterektomi fjerner man livmoderen, livmoderhalsen og 
vævet ved siden af livmoderhalsen samt lymfeknuder i bækkenet. man 
foretager dette indgreb, hvis tumor er større end 7 mm. hvis kvinden 
har ønske om at få børn og en tumor mellem 7-20 mm er det muligt 
at foretage såkaldt trachelektomi, hvor man ikke fjerner selve ”krop-
pen” af livmoderen, men nøjes med at fjerne den nederste del af 
livmoderhalsen, vævet ved siden af livmoderhalsen og lymfeknuder. de 
trachelektomiopererede har risiko for at føde for tidligt, og de skal føde 
ved kejsersnit. der er kvinder i danmark, som har fået børn efter en 
trachelektomioperation.

Komplikationer og bivirkninger efter operation for 
livmoderhalskræft. 
efter radikal hysterektomi har ca. 10 % varige blæretømnings- og seksu-
elle problemer. 5-10 % (måske 25 %) har tyngde og omfangsforøgelse i 
ben(ene). der er et studie i gang til afklaring af, hvor mange der lider af 
dette.
efter strålebehandling (indvendig og udvendig) har 20-40 % varige blære- 
og afføringsproblemer, hyppigst nervøs blære og tarm. 40-50 % har varige 
seksuelle problemer. Vi kender ikke hyppigheden af hævede ben efter strå-
lebehandling, men efter både operation og strålebehandling er forekom-
sten nok hyppigere end efter operation eller strålebehandling alene.

Stemningsbilleder fra landsmødet
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Pernille fik spørgsmålet, om det er antallet af fjernede lymfeknuder, der 
afgør, om man får lymfødem. svaret var, at rent logisk burde det være 
sådan, men det er det ikke helt. det har formentlig en betydning, hvor 
dybt i bækkenet man fjerner lymfeknuder, men andre faktorer er nok 
også medvirkende. 
en deltager spurgte, hvad der kunne gøres ved nervøs mave og tarm 
efter strålebehandling. pernille nævnte binyrebarkskylning eller indsprøjt-
ning af skum med binyrebarkhormon for at nedsætte irritationen. der 
sker ikke særlig meget nyt på området, og generne kan desværre også 
opstå efter længere tid uden symptomer. man arbejder dog til stadighed 
med at udforske mulighederne for at gøre strålebehandlingen mere 
skånsom uden at gå på kompromis med overlevelsen. Ved operation for 
livmoderhalskræft fjerner man kun æggestokkene hos de kvinder, der er 
gået i overgangsalderen, idet livmoderhalskræft ikke har tendens til at 
sprede sig til æggestokkene.
som nævnt overføres den virus, der kan forårsage livmoderhalskræft, 
seksuelt. mændene har også hpV-virus. hpV-virus har forkærlighed for 
slimhinden på livmoderhalsen, men også for slimhinden ved skedeind-
gangen og ved anus. 
et spørgsmål var, hvorfor det så ikke er mændene, der bliver vaccineret. 
svaret var, at det er os, der har livmoderhalsen. Forslaget var så, at vi kan 
lade drengene vaccinere. pernille var da også fortaler for dette, og på 
forespørgsel oplyste hun, at hun har ladet sin søn vaccinere især for at 
undgå smitte med hpV-virus, der kan give kondylomer.
der blev stillet spørgsmål om anvendelse af strålebehandling til æg-
gestokkræft. strålebehandling virker normalt ikke på æggestokkræft. 
anvendes dog i meget sjældne tilfælde ved lokaliseret tilbagefald, når alt 
andet er forsøgt.
et andet spørgsmål fra deltagerne var, hvor mange lymfeknuder, der nor-
malt fjernes. man fjerner normalt 16-20 lymfeknuder, men det er meget 
individuelt, hvor mange lymfeknuder man har. 
der var også et spørgsmål om indvendig strålebehandling. en af de tilste-
deværende havde fået indvendig strålebehandling på riget og fået rigtig 
mange skader. der blev spurgt, hvorfor behandlingen er anderledes/
bedre i aarhus? ifølge pernille er sagen ikke så enkel, som den fremstod 
på riget ved symposiet den 26. januar i år (omtalt andetsteds i bladet).
aarhus har forventning om, at deres behandling er mere skånsom end 
den, de tidligere har anvendt, og muligvis også mere skånsom end den, 
der anvendes nogle andre steder. der foreligger dog ikke dokumentation 
for det. de har ikke evalueret kvinder over tid i forhold til før. de bør 
først foretage en bedre evaluering. Vi ved, folk reagerer ekstremt forskel-
ligt på strålebehandling. den ene får mange skader, den anden kan man 
ikke se det på, den tredje er midt imellem, selv om de har modtaget 
nøjagtig samme behandling. pernille mener, der ligger noget arveligt til 
grund for dette, eftersom der er ekstremt store individuelle forskelle. 
man kan derfor ikke konkludere, at strålebehandling på rigshospitalet 
medfører flere komplikationer end den i Aarhus.

Formanden stillede spørgsmålet, hvorfor nogen kun får 7 minutters 
strålebehandling, mens andre får flere timer. Det afhænger af den strå-
lemetode, der anvendes det pågældende sted. der er ingen forskel på 
behandlingsresultatet. 
der kører aktuelt en del studier med sentinel nodes. det går ud på, 
at man sprøjter noget sporstof ind i lymfeknuderne, og finder den 
lymfeknude, der dræner først. hvis den er rask, så er resten også raske, 
og man behøver ikke at fjerne dem. denne metode fungerer rigtig godt 
med brystkræft, kræft i de ydre kønslegemer samt malignt melanom, 
men desværre ikke så overbevisende med livmoderhalskræft. der fore-
går flere studier i udlandet, som vi mangler svar på. 
pernille nævnte, at også visse typer kræft i mund og svælg, var forårsaget 
af hpV.
desværre dækker vaccinen ikke alle former for hpV-vira. For øjeblikket 
dækker vaccinen 4 hpV-vira, som er de samme for piger og drenge. de 
2 er mod kondylomer. De fire vira, der for øjeblikket vaccineres mod, er 
de hyppigst forekomne hpV-vira. man er i øjeblikket ved at afprøve nye 
vacciner der dækker for 9 forskellige hpV-typer.
Solveig Gertsen, som fik konstateret æggestokkræft første gang i 1995, 
fortalte, at hendes sidste behandling havde været strålebehandling. hun 
har fået udvendig strålebehandling mod metastaser i den ene balle. hun 
har ikke haft smerter siden afsluttet behandling.

Livmoderkræft
der er ca. 600 tilfælde om året. antallet af tilfælde har været konstant 
over de seneste 20 år. Forekomsten i danmark er høj i forhold til andre 
europæiske lande. i usa er forekomsten af livmoderkræft meget høj. de 
fleste tilfælde af livmoderkræft ses efter overgangsalderen. Der forekom-
mer flest tilfælde i 60 – 70 års alderen. De fleste får kræftsygdommen 
konstateret i tidligt stadium og bliver helbredt for deres sygdom. 
Der var kun fire af de fremmødte deltagere, der havde haft livmoder-
kræft. 
symptomerne ligner dem for livmoderhalskræft: 
• Blødning fra skeden i overgangsalderen
•  Uregelmæssige/kraftige menstruationer i årene op til overgangs-

alderen
• Ildelugtende udflåd

Diagnose og udredning
Ved symptomer foretages der en lille udsugning af væv fra livmoderen. 
Vævet undersøges i mikroskop. hvis det ikke lykkes at få tilstrækkeligt 
prøvemateriale ud, foretages en udskrabning eller en kikkertundersø-
gelse af livmoderen med prøvetagning under fuld bedøvelse. alle får 
foretaget røntgen af lungerne, men hvis der er mistanke om spredning 
af sygdommen, foretages yderligere billeddiagnostiske undersøgelser (fx 
pet Ct eller mr skanning) for at vurdere sygdomsudbredelsen.
Der foregår for øjeblikket et nationalt studie for at finde ud af, om 
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man får mere viden ved at foretage disse scanninger. Vores nuværende 
erfaringer er at mr-scanning giver en del falsk positive svar, dvs. det 
scanningen har vist, svarer ikke til det kirurgen ser ved operationen eller 
det, som patologen ser ved undersøgelse af det udtagne væv. det er 
derfor ikke sikkert, at der er vundet noget ved at foretage disse ekstra 
scanninger. der vil snart foreligge et resultat af undersøgelsen, hvor vi 
kan få afklaret dette. 
det vides ikke, hvorfor kvinder får livmoderkræft. der er dog nogen 
kendte risikofaktorer. langvarig østrogenpåvirkning af slimhinden i 
livmoderen kan forårsage livmoderkræft. overvægtige kvinder har 
øget østrogenproduktion i fedtvævet og er derfor i større risiko for at 
få livmoderkræft. dette er årsag til en høj forekomst af livmoderkræft 
i usa. nogle kvinder får taximofen forebyggende mod tilbagefald af 
brystkræft. det virker rigtig godt på brysterne, men behandlingen kan 
stimulere slimhinderne i livmoderen og medføre en let øget risiko for at 
få livmoderkræft. desuden ved vi, at visse kvinder har en genmutation 
som forårsager tyktarmskræft, og som samtidig giver en øget risiko for at 
få livmoderkræft.

Behandling 
behandling er i alle tilfælde operation. kun i meget sjældne tilfælde, hvor 
der er udbredt sygdom, kan lægerne ikke operere. operationen foreta-
ges i dag ofte som en kikkertoperation, som er mere skånsom end de 
åbne operationer. kvinden har det typisk godt efter 1-2 uger. i enkelte 
tilfælde kan det være nødvendigt at give kemo inden operationen, og alt 
efter hvor fremskreden sygdommen er, kan der også gives kemo efter 
operationen. der er som regel få komplikationer, hvis man kan nøjes 
med at fjerne livmoderen. hvis der er tegn på spredning til livmoderhal-
sen, kan det være nødvendigt at foretage udvidet fjernelse af livmoderen 
(= radikal hysterektomi – se under livmoderhalskræft). 

Efter gennemgangen af livmoderkræft var der igen spørgsmål 
fra deltagerne. 
der var igen spørgsmål vedrørende lymfødem. lymfødem kan komme i 
tiden efter operationen og helt op til et år efter operationen.
dernæst blev der stillet spørgsmål til tarmproblemer efter strålebehand-
ling. en af deltagerne, som har rigtig store tarmproblemer, har nu lavet 
aftale med props & pearls (omtalt i kiu-bladet fra efteråret 2011) om 
ændring af kostvaner.
pernille understregede, at hvis onkologerne har en rigtig god behandling, 
er det også vigtigt, at de gør patienterne klar over bivirkningerne ved 
behandlingen. det er langt nemmere for patienten at acceptere bivirk-
ningerne bagefter, hvis man er blevet gjort opmærksom på dem. der var 
stort bifald fra salen til den bemærkning.
der var igen spørgsmål til hpV-virus og livmoderhalsen. Virus kan være 
latent, og det kan den være i mange år, uden at man aner det. hpV går 
ind og ud af vores liv. det er faktisk meget, meget sjældent, at man får 

livmoderhalskræft af hpV. Vi har hpV-infektioner hele tiden. der blev 
stillet spørgsmål til hpV-vaccination efter keglesnit. hvis immunforsvaret 
har været eksponeret for hpV-virus, har der været et immunrespons. Vi 
ved, at det immunrespons, som bliver lavet af den naturlige reaktion, er 
mindre end det fra vaccinationen. hvis man har haft virussen, kan man 
formentlig inducere et bedre immunrespons mod denne virus igen. Vi 
skal huske, at der er rigtig mange andre vira. 
Der er kun ét firma, som fremstiller vaccinen, og man skal derfor være 
rigtig påpasselig med, hvad man anbefaler. der skal foretages videnska-
belige undersøgelser, som viser, at der er evidens for, at vaccinen virker 
på kvinder, der har fået foretaget keglesnit. ole mogensen nævnte, at der 
netop er kommet en ny undersøgelse, som måske viser dette, men den 
skal først nærlæses.  der skal være evidens, før lægerne anbefaler vacci-
nation efter keglesnit. det anbefales ikke ifølge de nuværende guidelines. 
et spørgsmål var, om man kan få livmoderhalskræft i halsen, når man har 
haft livmoderkræft og fået fjernet livmoderen og livmoderhalsen. svaret 
var, at man godt kan få kræft på grund af hpV-virus i halsen, men ikke 
livmoderhalskræft, da livmoderhalsen er blevet fjernet. 

Der var en del spekulation om, hvordan det kunne lade sig gøre og megen 
latter blandt de fremmødte. Der er dog ingen yderligere kommentarer herfra 
til det spørgsmål.

en af deltagere bragte ventetiderne i systemet på banen. der havde 
i hendes tilfælde været lang ventetid hos den praktiserende læge, og 
dernæst flere måneders ventetid på at komme til hos gynækologen med 
det resultat, at hun var blevet diagnosticeret med livmoderhalskræft i 
stadie iiib. pernille gjorde opmærksom på, at kræftpakkerne burde tage 
højde for dette. kræftpakkerne omfatter også de praktiserende læger. 
de skal blot sende den rigtige henvisning.

Efter pausen skulle professor Ole Mogensen så tale om  
æggestokkræft og kontrolforløb
lene bød velkommen og stillede så også ole mogensen nogle spørgs-
mål for at få ham til at føle sig bedre tilpas. jeg ved ikke rigtig om det 
lykkedes, men han kom da til at le. det viste sig hurtigt, at han hverken 
vidste hvilken tandpasta, der stod på badeværelset, eller hvilken motoro-
lie hans bil brugte. dog havde han helt styr på jagtsæsonen.

Så kunne Ole endelig komme i gang.

der er ca. 500 nye tilfælde af æggestokkræft i danmark om året. så 
kunne Ole endelig komme i gang. De fleste med sene symptomer.
danmark har en af verdens højeste forekomster af æggestokkræft pr. 
100.000 indbyggere. de sene symptomer er beskrevet i vores blad med 
vores slogan opdag. kvinderne har ubehag i maven og lider af op-
pustethed. de har ofte ændret afføringsmønster. mange kommer sent til 
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lægen, og nogle føler sig svigtet af egen læge. men patienten må forstå, at 
med de meget vage symptomer kan det være svært at sige, at hun har 
æggestokkræft. det er en sjælden sygdom i forholdt til brystkæft. den 
vokser i bughulen. der kan ikke anvendes strålebehandling, da man så 
også vil komme til at bestråle organer samt normalt væv. 
sygdommen optræder typisk efter overgangsalderen. kvinden føler 
ubehag i maven og stikkende smerter. med tiden får kvinden smerter 
hele tiden og har en følelse af, at maven vokser. tolkes ofte af lægen som 
nervøs tyktarm, hvorefter kvinden får undersøgt sin tyktarm. 
der kan komme forandringer i arveanlægget, som gør, at man har større 
risiko for at udvikle æggestokkræft. Æggestokkræft kan også hænge sam-
men med brystkræft i familien og kaldes så arvelig æggestokkræft.  

Præoperativ diagnose
Der findes desværre ikke nogen god undersøgelse, man kan lave for at 
diagnosticere æggestokkræft. Ct- og pet-scanninger viser ofte kun en 

skygge af sandheden, især hvis kræften ikke har spredt sig. der bruges 
ultralyd og Ca125 til at stille diagnosen. hvis Ca125 er forhøjet, er der 
en vis risiko for, at patienten har æggestokkræft. Ca125 kan dog være 
forhøjet af andre årsager. den kan være falsk positiv eller falsk negativ. 
ole viste en slide med en pet-scanning af en kvinde med en æggestok 
fyldt med væske med et solidt område samt væske i bughulen. i et så-
dant tilfælde kan PET-scanning anvendes, men flere af tilfældene ser ikke 
sådan ud, og pet kan være både falsk negativ og falsk positiv. 
ole gennemgik dernæst nogle slides med en pet/Ct-scanning, som 
bl.a. viste, hvordan æggestokkræft lyser op ved pet/Ct scanning, når 
patienten indtager et radioaktivt materiale med sukkermolekyler, da tu-
morerne skal bruge meget energi. Vi så et eksempel med en kvinde, der 
var skåret op på tværs (af scanneren A), hvor leveren og milten lyste op. 
Desuden var der fire lymfeknuder, der lyste op.
det er væsentligt for overlevelsen at få fjernet alt synligt kræftvæv. 
patienterne, som får fjernet alt synligt kræftvæv, lever længst. der skal 
foretages en radikal operation med ekstensiv kirurgi. i nogle tilfælde kan 
det være nødvendigt at give tre gange kemoterapi før operationen, da 
det så vil være nemmere at operere. dette har ikke en negativ virkning 
på overlevelsen.
25 % af patienterne har lokaliserede stadier syd for navlen (stadium i og 
ii), men i stadium iV kan kræften have spredt sig til lever og lunger.

Behandlingsprincip for avanceret æggestokkræft FIGO-st. III-IV
• Radikal operation
• Ekstensiv kirurgi
• Hvis radikal operation ikke mulig (40 %), så
•  Neoadjuverende kemoterapi (betyder kemoterapi før operation) 

(2-3 serier) og dernæst
• Radikal intervalkirurgi

1 ud af 5, som har æggestokkræft, der er lokaliseret til æggestokkene, har 
også spredning til lymfeknuderne, men lægerne kan ikke se det. patien-
terne får fjernet lymfeknuderne. Derfor får de flere bivirkninger. Der er 
forskellige holdninger til dette rundt omkring i landet. i odense fjerner 
man ikke lymfeknuder, medmindre det har en konsekvens. hos nogen 
patienter, som er diagnosticeret i stadium 1, kan man nøjes med at blive 
observeret bagefter. 
en deltager spurgte, hvorfor man ikke anvender frysemikroskopi på 
lymfeknuderne. Frysemikroskopi er desværre ikke en metode, som gør, 
at man kan undersøge en lymfeknude med sikkerhed for metastaser 
under operationen. det tager 4-5 dage bagefter. nogle cancertyper har 
karakteristika, hvor man kan se på dem med en molekylær biologisk 
teknik, som kan identificere cancerceller. Men med hensyn til æggestok-
kræftceller er der ikke fundet så gode markører endnu. ole forventer 
dog, at dette vil være muligt om 3-5 år.

Lene forsøger, at få Ole Mogensen til at føle sig godt tilpas.
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Kemoterapi
standardbehandlingen er taxol & Carboplatin, 6 serier med 3 ugers 
interval. 

Behandling af tilbagefald
dette emne har haft en del pressebevågenhed, da behandlerne har 
været uenige. den største undersøgelse, der er foretaget,  omfattede 
ca. 1000 patienter på 7 cancercentre. undersøgelsen var retrospektiv 
(tilbageskuende).
Faktorer som har indflydelse på, om operation ved tilbagefald vil betyde 
livsforlængelse for patienten:
• Sygdommens stadium (I, II, III eller IV)
• Resttumor efter 1. operation 
• CA 125 (<105)
• Progressionsfri overlevelse (16 måneder)
• Patientens almentilstand
• Ascites (væske i bughulen)

det vil sige, at stadiet af sygdommen betyder noget. jo lavere stadium, 
des nemmere er det at operere, hvis man får tilbagefald. hvis der var 
tumorvæv efterladt efter første operation, er det vanskeligt at operere 
anden gang. hvis Ca 125 er større end 105, er der mindre chance for 
at kunne fjerne alt. jo længere tid der går inden tilbagefald, jo større 
chance er der for, at der er mulighed for at operere igen.
patientens almentilstand skal være god. der må ikke være for meget 
væske i bughulen. operationen er kompliceret. Vi kan ikke bare sige, at 
sådan gør vi det. 
der foretages for øjeblikket en tysk undersøgelse som er et lodtræk-
ningsforsøg. undersøgelsen går ud på, at patienter med første tilbagefald 
af æggestokkræft, som opfylder visse kriterier, bliver henvist til enten 
operation og kemoterapi eller kun kemoterapi.  
Forsøget er godkendt i danmark, men endnu ikke påbegyndt. de fem 
centre vil deltage, men der skal først afsluttes nogle igangværende 
protokoller rundt omkring på sygehusene, før man kan gå i gang. krite-
rierne for inklusion af patienter er skrappe, og mange vil falde uden for 
kriterierne.

Spørgsmål til Ole
hvorfor kan man ikke fjerne tumorvæv, når det vokser ind i bækkenvæg-
gen? svar : så er risikoen for at få komplikationer i form af store blød-
ninger for stor. man skal også kigge på omkostningerne for patienten. 
denne komplikation kan ikke ses hverken ved en mr- eller pet-scan-
ning. hvis man kun kan fjerne noget af tumorvævet ved tilbagefald, så 
hjælper det ikke på overlevelsen at operere. 
Ved et spørgsmål om reoperation oplyste ole, at det er vanskeligere at ope-
rere tilbagefald af både livmoderhalskræft og livmoderkræft end æggestokkræft. 
de to førstnævnte sygdomme har en tendens til at vokse ind i karrene.

en deltager fortalte kort, at hun for øjeblikket deltager i forsøget med 
Veliparib i Vejle, og at behandlingen virker på hende. hendes Ca 125 er 
nede på 29, og hun har ingen smerter.
undertegnede fortalte, hvordan 31 æggestokkræftpatienter den første 
aften havde fortalt deres historier, og hvordan alle historier var forskel-
lige. alligevel giver man samme standardbehandling, nemlig taxol og 
carboplatin til alle patienterne. der er netop konstateret 10 forskellige 
former for brystkræft. Spørgsmålet var, hvornår finder vi ud af, hvilken 
form for æggestokkræft, den enkelte patient lider af, så der kan foretages 
individuel skræddersyet behandling. som det er nu, bliver der givet en 
masse kemo, som ikke virker på patienten, men giver en masse bivirk-
ninger. desuden er det yderst kostbart for samfundet. svaret var, at der 
forskes rigtig meget i at kortlægge de forskellige former for æggestok-
kæft. der kigges på markører og arveanlæg. noget æggestokkræft kan i 
årevis vokse på den ene æggestok og spreder sig ikke. andet spreder sig 
meget aggressivt i løbet af 3 måneder.
en deltager nævnte, at hun havde fået tilbagefald i lymfen og havde fået 
at vide, at det kunne man ikke operere. oles svar var, at tilbagefald var 
tilbagefald, uanset hvor det sidder, og man kan godt fjerne lymfeknuder.
dernæst stillede en deltager spørgsmålet: hvor langt er man kommet 
med genekspression (genekspression er afkodning af genomet). dette 
forskes der meget i, da der, som ole udtrykte det, er penge i det. Vi har 
jo allerede avastin, som blokerer nydannelse af kar. på mus virker det 
sådan, men på mennesker har det ikke altid den samme virkning. kræften 
forsøger altid at finde nye veje. Ole sammenlignede kræftens veje med 
et delta. Når en arm blokeres, finder kræften en ny vej.
Der blev talt rigtig meget om tilbagefald, hvilket fik en tilhører til at 
spørge, om alle, der har haft æggestokkræft, får tilbagefald. svaret var nej, 
alle får ikke tilbagefald; tilbagefald afhænger af stadiet af æggestokkræft, 
når den diagnosticeres første gang, men ifølge statistikken er der mange, 
der får tilbagefald. den enkelte skal dog huske, at hun ikke er en statistik. 

Kontrolforløb efter kræftbehandling
sundhedsstyrelsen besluttede for nogle år siden, at der skulle foretages 
en undersøgelse af kontrolforløb efter kræft. der blev derfor nedsat en 
gruppe med ole som tovholder. undersøgelsen kom til at omfatte æg-
gestokkræft og livmoderkræft, og var den første i verden af sin art.
problemstillingen er kontroversiel og emotionel - også for behandlerne. 
det handler om vanetænkning og kulturel forståelse. ole kom ind på 
baggrunden for sine udtalelser i en artikel, som var blevet læst af mange 
af de tilstedeværende. desuden nævnte han, at overskriften på ens 
artikel bestemmer man ikke selv. man kan ikke sige til avisen: det vil jeg 
ikke have, du skriver, for overskriften skal sælge aviser. 
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Hovedformålet med kontrol må være
Forlænget overlevelse
•	 Tidlig	diagnose
•	 Tidlig	behandling

Imidlertid har flere undersøgelser vist, at kontrol ikke forbedrer overle-
velsen af livmoderkræft.
overlevelsen er god for livmoderkæft men ikke så god for æggestok-
kræft. begge sygdomme bliver kroniske ved tilbagefald. 
i dag lever mange med en kronisk sygdom, der ikke kan helbredes. kræft 
kan blive en kronisk sygdom, som kræver behandling. De fleste tilbage-
fald finder sted inden for de første 2-3 år.
hvis man sammenligner tilbagefald fundet ved kontrol med tilbagefald 
hos kvinder, der selv henvender sig på grund af symptomer, er der ingen 
statistisk forskel. der er ikke noget i dag, der tyder på, at overlevelsen 
forbedres for kvinder med livmoderkræft ved hjælp af kontrol.

Kontrol af ovariecancer
markøren Ca125 påviser tilbagefald 3-5 måneder tidligere end andre 
undersøgelser. 
ole fortalte om et lodtrækningsforsøg for kvinder, der gik til kontrol 
efter æggestokkræft. For den ene gruppe skjulte man resultatet af 
C125 (arkiveret) (både for patient og behandler), den anden gruppe 
fik oplysningerne på vanlig vis. Det vil sige, at den ene gruppe fik påvist 
tilbagefaldet meget tidligere end den anden gruppe. det viste sig, at tidlig 
påvisning af tilbagefald ikke forlænger overlevelsen. efter 60 måneder var 
der ingen forskel i overlevelsen. Der gives flere kemobehandlinger, når 
sygdommen bliver påvist tidligt. en deltager fortalte, at hendes behandler 
havde ventet et år med at give kemo, efter at Ca125 var begyndt at 
stige. hun havde dog fået at vide, at ved efterfølgende tilbagefald skulle 
der sættes hurtigt ind. dette er der dog delte meninger om. der er ikke 
foretaget en undersøgelse, der beviser dette.
man nedsætter livskvaliteten på grund af for mange behandlinger ved 
tidligt påvist tilbagefald. men det forlænger ikke overlevelsen. 
ole stillede spørgsmålet: hvad vil kunderne i butikken gerne have?
mange synes, at det er ubehageligt med en regelmæssig påmindelse om, 
at man har været syg. 
Ved en undersøgelse i Canada fik patienterne et spørgeskema efter den 
første behandling. det viste sig, at 66 % af patienterne ikke ønskede, at 
lægerne skulle blande sig efter behandlingen. en del af de tilstedevæ-
rende var ikke enige i den betragtning.
ouh er nu ved at lave en anden undersøgelse for at vurdere, hvad 
danske kvinder ønsker. 
en af deltagerne sagde, at hun betragtede sin kontrol ligesom en kontrol 
af bilen. det var rart at vide, at nu kunne man køre videre. 
en anden deltager ville gerne vide, hvad hun kunne få, der var bedre 
med hensyn til hendes sygdom f.eks. med hensyn til senfølger? en 

deltager sagde, at hvis hun ikke havde været til kontrol, havde hun været 
død. hun mente, at vi har behov for kontrolforløb. hun havde ikke haft 
nogen symptomer, ikke haft ondt, da det viste sig, at hun var syg. ’Lyt til 
din egen krop’ virkede ikke på hende. Ole mener, vi skal vente med at 
behandle, til der er symptomer. måske er der brug for en anden form 
for kontrol? hvordan har du det i dag i stedet for, hvordan har din 
sygdom det i dag? en deltager mente, at fordi det er sygdommen og ikke 
patienten, der fokuseres på, går patienten til alternative behandlere. 
10 af de 8 hyppigste behov nævnt af kvinderne i den canadiske undersø-
gelse var ikke fysiske. de drejede sig om: 
• Tryghed
• Kontinuitet og
• Helhedsorientering

ole stillede spørgsmålet: skal kontrollen foretages af:
højt specialiserede læger og en
højt specialiseret enhed?

kontrol efter behandling påvirker patienten:
• fysisk
• psykisk og 
• socialt

den er ikke evidensbaseret og ikke baseret på informeret samtykke.
Vi forklarer ikke godt nok, hvad kontrollen går ud på, eller hvad man kan 
eller ikke kan.
den imødekommer ikke patientens behov, hverken fysisk, psykisk eller 
socialt.
Ifølge Ole skal man finde en anden form for kontrol og i stedet kalde 
det opfølgning. kontrollen skal være individuel og tidsbegrænset. Vi skal 
lave opfølgning i den periode, hvor risikoen er størst. der skal være en 
anderledes tværfaglig tilgang, som også indbefatter senfølger efter strå-
lebehandling. uanset hvad vi beslutter os for, skal der være tæt kontakt 
mellem den ansvarshavende og hospitalet.
der var forslag om, at kontrollen muligvis kan foretages på de nye reha-
biliteringscentre. undertegnede gjorde her opmærksom på, hvor vigtigt 
det er, at patienten ikke ’falder igennem systemet’. Jeg havde selv valgt 
kontrollerne fra og fik blot taget en CA125 en gang imellem hos den 
praktiserende læge. Ca125 var imidlertid holdt op med at virke, hvilket 
jeg ikke var klar over. i 1 ½ år blev der foretaget alle mulige undersø-
gelser, indtil jeg selv fandt på at henvende mig på ouh. der gik kun 10 
dage, så var jeg opereret. Forløbet viser, at det er vigtigt, at ingen falder 
igennem systemet.
nogle af deltagerne understregede, at de gik igennem psykisk terror 
før en kontrol. det er langt vigtigere for patienter med livmoderkræft at 
henvende sig mellem kontrollerne, hvis de bløder, i stedet for at vente 
til kontrollerne. der bruges mange ressourcer på scanninger hver 3. og 
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6 måned, som måske kunne bruges på noget andet. måske kunne op-
følgning foretages af specialuddannede sygeplejersker. der skulle måske 
være en hotline, hvor man kunne ringe om sine symptomer.
der blev nu spurgt om årsagerne til æggestokkræft. det kan være 
forandringer i arveanlæg, som muligvis udgør 10 % af tilfældene. der er 
noget, der tyder på, at des færre ægløsninger, man har haft, des mindre 
er risikoen for at få æggestokkræft. hvis man har fået mange børn, er 
risikoen mindre. årsagen er i det hele taget meget diffus. 
en af de tilstedeværende mente, at det ganske vist er skræmmende at gå 
til kontrol, men endnu mere skræmmende ikke at gå til kontrol. hun vil 
gerne have de dage med, hvor hun er skræmt over at skulle til kontrol i 
stedet for at være skræmt hele tiden. en anden havde fået den besked 
på hospitalet, at hvis hun valgte kontrollerne fra, var det på eget ansvar, 
så skulle hun hele vejen forfra med start hos den praktiserende læge og 
videre til gynækolog og så henvisning derfra. det viste sig at være rigtig 
vigtigt, at man individualiserer opfølgningen, så må vi snakke videre om, 

hvad der skal ske. Vi må skildre virkeligheden, som den er. 
på et spørgsmål fra en af deltagerne om et muligt samarbejde mellem 
dgCg og kiu oplyste pernille, at der var tale om, at kiu skulle have en 
repræsentant i DGCG’s bestyrelse. Der vil komme en invitation. 
ole oplyste, at der vil blive foretaget et lodtrækningsforsøg vedrørende 
kontrolforløb, og at kiu vil blive bedt om at deltage i den videnskabelige 
styregruppe for undersøgelsen. 
på spørgeskemaerne, som blev uddelt til landsmødet, kan vi se, at mange 
medlemmer netop mødte op for at høre indlæg fra pernille jensen og 
ole mogensen. derfor skal der herfra lyde en stor tak, fordi de ville 
bruge en lørdag af deres fritid på KIU’s medlemmer.

Referent: Birthe Lemley 

Gaver til oplægsholderne
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Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, hvorefter der blev 
sunget et par sange, inden vi gik i gang med den ordinære dagsorden.

1)  Valg af dirigent:
bestyrelsens forslag til dirigent: Frija Cupas blev vedtaget af forsamlingen.
Frija kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og 
at der ingen forslag var kommet til dagsordenens punkt 4: behandling af 
indkomne forslag.

2) Formandens beretning og godkendelse af denne:
Formand lene læste sin årsberetning.

beretningen udløste et spørgsmål om, hvorfor det skulle være nødven-
digt, at bestyrelsesmedlemmer kommer på kursus for at kunne tale med 
læger og forskere.
svar : det vil bedre kommunikationen mellem læger og kiu, hvis vi ved, 
hvordan forsøgsprotokoller bygges op, hvordan statistikker læses og 
kender til de faglige vendinger, lægerne bruger.
med en sådan baggrundsviden vil vores udtalelser blive mødt med 
større respekt.
beretningen blev godkendt.

3) Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette.
alle deltagerne har fået et regnskab udleveret.
marianne læste udsagnene fra revisionsselskabet op.
regnskabet udløste følgende spørgsmål:
indtægten fra medlemskontingentet er faldet markant fra 2010 til 2011. 
er medlemstallet blevet lavere?
medlemstallet er nu 305! det højeste, der nogensinde har været.
årsagen til at tallet er højere i 2010 er, at kontingent og gaver fra med-
lemmerne indbetales til KB, der sender et uspecificeret beløb til KIU, og 
ved årsskriftet 2010/2011 havde kb indregnet beløbene i 2010-regnska-
bet. dette var en fejl, da indbetalingerne hørte til i 2011.
birgitte (bogholder) vil i samarbejde med revisoren lave en anden 
procedure for bogføringen, så det vil være muligt at se, hvad der er 
kontingent, og hvad der er gaver.
det forventes, at kb laver en ny model for tilskud til patientforeningerne. 
Vi ved ikke, hvad dette kommer til at betyde for kiu.

spørgsmål:
Ved indmeldelse havde et medlem bemærket, at det tog meget lang tid, 
før hun modtog et girokort fra kb. 
svar : bestyrelsen er bekendt med problematikken og har kontaktet kb 
for at få en aftale om hurtigere sagsbehandling.
svar på spørgsmål angående sponsorpenge:
der er ikke søgt penge til aktivitetspuljen, da kiu ikke selvstændigt har 
afholdt symposier eller andre større aktiviteter, hvor det har været nød-
vendigt at købe blomster, gaver eller andet til arrangementet.

svar på spørgsmål om den store forskel på udgiften til landsmøde 2010 
og 2011:
2011 havde kiu 10-årsjubilæum og al forplejning og aktivitet var gratis 
for medlemmer, der var med på landsmødet. 
landsmødet blev desuden holdt et sted, der var dyrere end stedet for 
2010 og sidst, men ikke mindst, så var mange flere medlemmer mødt op 
til landsmødet.
bestyrelsen havde vurderet, at foreningens penge på denne måde kunne 
komme medlemmerne til gode.

der blev udtrykt enighed i ovenstående beslutning truffet af bestyrelsen, 
og derefter blev regnskabet godkendt

4) Indkomne forslag:
ingen

5) Fastsættelse af kontingent:
bestyrelsen indstiller, at kontingentet er uændret.
ingen protester!

6)  Valg af 5-7 medlemmer til bestyrelsen plus op til  
7 suppleanter.

Valg til bestyrelsen

For første gang i kius historie, blev der kampvalg til bestyrelsen, så alle 
præsenterede sig kort og derefter blev valget afholdt.

af eva Frost

reFerat aF generalForsamling i kiu  

søndag den 29. april 2012  

på hotel ComWell i middelFart
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resultatet blev:
lene middelhede, birthe lemley, eva Frost, marianne nielsen, birgitte 
devantier og grethe kirkegaard blev genvalgt.
nyt medlem i bestyrelsen blev bettina dinitzen 
anna-lise pedersen, anna-lise Christiansen, else burmølle blev genvalgt 
som suppleanter og jeannie ter-borch, anni bødtker schou og dorte 
blou blev valgt som nye suppleanter.
da foreningen ikke tidligere har afholdt kampvalg, er valgproceduren 
ikke beskrevet. dette skal der rettes op på.
Forud for generalforsamlingen havde formanden udtrykt ønske om, at 
bestyrelsen skulle vælges for 2 år i stedet for 1 år, og da dette kom som 
et forslag fra medlemmerne, vil det blive foreslået i en vedtægtsændring 
til generalforsamlingen 2013.

begrundelse for forslaget er, at det vil give mere kontinuitet i bestyrel-
sesarbejdet.

7) Evt.: 
ingen punkter

generaforsamlingen blev sluttet af, og den nye bestyrelse kunne samles 
for at konstituere sig.

Konstitueringen fik følgende resultat:
Formand: lene middelhede
næstformand: birthe lemley
sekretær: eva Frost
kasserer : marianne nielsen
bogholder: birgitte devantier
menigt medlem: grethe kirkegaard
menigt medlem: bettina dinitzen

suppleanter i prioriteret rækkefølge:
anna-lise petersen
anna-lise Christiansen
else burmølle
jeannie ter-borch
anni bødtker schou
dorte blou

Referent: Eva Frost 

Den nyvalgte bestyrelse
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hvad har sydindien, et krøllet ugeblad på bordet i et venteværelse og 
søs egelind med hinanden at gøre? og hvad har alle tre ting at gøre 
med mig, min kræftsygdom og en af mit livs to mest fantastiske rejser?

tilfældet ville, at jeg noget tid efter min kræftoperationen og stråle-
behandling sad i et venteværelse på ouh og ventede på min første 
Ct-scanning. jeg sad med en blanding af nedtrykthed og ængstelighed og 
var måske også en smule vred over, at jeg følte, jeg havde meget lidt ind-
flydelse på min egen situation. I panden på mig stod skrevet ’middelhøjt 
differentieret endometroidt adenokarcinom i uterus, stadium II’. 

en ondartet tumor, som ved første laboratorieanalyse udgav sig for at 
være et harmløst fibrom, har gennem årene vokset i min livmoder, hvor 
den har spredt kræftceller op i livmoderen og afsat spor på livmoder-
halsen. ugen efter operationen viste det sig, at man derfor også burde 
have fjernet lymfeknuderne, og da der kun var 1 mm rask væv mellem 

tumoren og det lille bækken, blev forløbet suppleret med 25 strålebe-
handlinger. 

det var hård kost at komme igennem strålebehandlingerne. bivirknin-
gerne viste sig blandt andet i form af en stikkende, borende smerte 
på bagdelen og et stykke ned ad lårene – som følelsen af hele tiden at 
sidde på noget spidst og skarpt – men det værste var dog behandlin-
gens effekt på tarmsystemet, som gjorde, at jeg i forbindelse med enhver 
indtagelse af føde var nødsaget til at have et toilet inden for umiddelbar 
rækkevidde. det afstedkom en helt ny og meget ubehagelig fornemmel-
se af pludselig at have mistet kontrollen over mit eget liv og være ude af 
stand til aktivt at påvirke situationen. 

min inspiration bestod i, at det gamle krøllede ugeblad, som jeg forsøgte 
at fordrive tiden med der i venteværelset, indeholdt en artikel om søs 
egelind, hvor hun fortalte om sit eget sygdomsforløb og sin helbredelse. 

min behandlingsrejse  

til sydindien

af lone abild gerhardt
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jeg har altid opfattet søs egelind som en livsbekræftende og målrettet 
kvinde og kunne pludselig identificere mig med hende. I et hjørne af 
artiklen var der indsat en lille rubrik om indien, hvor søs havde gennem-
gået et behandlingsforløb med ayurvedisk massage i forbindelse med sin 
sygdom. da vores datter er født i indien, som dermed er blevet vores 
andet fædreland, læser jeg altid med stor nysgerrighed, hvad andre skri-
ver om landet, og jeg blev da også hurtigt fanget af Søs’ fortælling. Det 
lød som om, det var lige, hvad jeg havde brug for! så da ingen kiggede, 
rev jeg siden ud af bladet – og efter scanningen tog jeg direkte hjem, fast 
besluttet på at begive mig ud på min anden livsrejse til indien. 

Jeg fik efterfølgende opsnuset Søs Egelinds mailadresse, og vi havde over 
de følgende uger en positiv korrespondance, som kun bestyrkede mig 
yderligere i, at ayurvedisk behandling var den rigtige vej for mig. ikke 
mindst fordi jeg oven på de foregående tre måneders surrealistisk til-
værelse havde et stort behov for at komme væk og finde mig selv i helt 
andre omgivelser. min familie var glade for, at jeg prioriterede ting, som 
jeg vidste, kunne være gode for mig. det var også dejligt, at to veninder 
havde lyst til noget selvforkælelse og tog med. det er trods alt altid 
mere trygt at være flere, selvom jeg nu, hvor vi har været af sted, ved, at 
det er et trygt sted, hvor man uproblematisk kan rejse alene. 

Rejsen og hotellet
jeg tog kontakt til karen stigsen på gracetours.dk, som sørgede for alt 
det praktiske, og selve rejsen var meget ukompliceret. de første seks 
timers flyvning bragte os fra Kastrup til Doha i Qatar. Mellemlandin-
gen gik hurtigt, og derefter var der fire timers flyvning videre til Kerala, 
trivantrum, hvor vi blev hentet og bragt til hotellet i kovalam. hotellet 
ligger lige ud til stranden, hvor havets beroligende bølger kan nydes og 
beundres fra restaurantens terrasse.
 
Der er flere hoteller i Kovalam, men især hotellerne Beach 2 og Beach 
1 huser mange af dr. unnis nordiske gæster. der er ingen pool, men et 
venligt personale og en meget god stemning, hvor man let kommer i 

kontakt med de øvrige gæster. og da man bliver rådet til at lade olien 
sidde på kroppen i mindst to timer efter hver behandling, er der rig 
mulighed for at sidde og ’hørme’ sammen over frugtsmoothies eller te 
på terrassen eller egen altan. Fra menukortet kan man bestille indisk 
morgenmad, vestlig morgenmad – eller en fusion af begge. og resten af 
måltiderne er indiske retter, hvor styrken er tilpasset vestlige smagsløg 
(hvilket egentlig bare betyder, at man kan spise dem uden fare for varige 
skader på mund og tunge).

hotellets personale kender til dr. unnis behandlinger og er gode til at 
tage de individuelle hensyn, der er brug for. i begyndelsen af forløbet er 
der behov for udrensning og grøntsagsdiæt, og nogle kan have behov 
for at få bragt maden op på værelset eller bare at få lov til at sidde og 
tude i restauranten. behandlingen sætter nemlig gang i både en fysisk og 
psykisk proces. det er min oplevelse, at det smilende og karismatiske 
personale er rummelige og viser stor omsorg for deres gæster, ligesom 
de på trods af noget utilstrækkelig engelskkundskaber gør sig umage 
med at kommunikere. 

Ayurvedisk behandling
ayurveda har været praktiseret i indien i mere end 2.000 år. metoden 
indeholder mange forskellige behandlingsprocedurer, der med stor suc-
ces anvendes af indiske læger. For ca. 40 år siden blev ayurveda officielt 
anerkendt af flere statslige universiteter, der i dag uddanner læger til at 
opnå autorisation som ayurvedisk læge, hvilket er et ca. seks år langt 
studium.

i forhold til andre massageformer adskiller ayurvedisk massage sig 
væsentligt ved ét punkt: hvor massage normalt udføres ved hjælp af 
massørens hænder og arme, anvender den ayurvediske massør, der kan 
være både mand og kvinde, primært sine følsomme fødder i behandlin-
gen, som består af jævnt fordelte tryk på den nøgne krop. det giver en 
ubeskrivelig følelse af at blive strakt helt ud og få smidiggjort alle muskler 
og led, for slet ikke at nævne udglatning af ujævnheder og fedtknuder. de 

Stemningsbilleder fra Kovalam
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første behandlinger, hvor du ligger nøgen, kan opleves som ret grænse-
overskridende, men når man først er blevet tryg ved terapeuterne og 
metoden, er det ren nydelse.  

metoden tager afsæt i personens eget immunsystem og integrerer det 
fysiske og psykiske system. Forløbet kan strække sig over 1-3 uger, og 
hver behandling har en varighed af ca. 2-2½ time. Forløbet har forskel-
lige faser, men hovedsageligt er der tale om en udrensning (’purification’) 
gennem urte-medicinsk oliemassage, suppleret med medicin baseret på 
planteekstrakter, som man skal drikke, evt. en individuelt tilpasset diæt og 
dernæst en genopbyggende fase. behandlingen omfatter også mulighed 
for yogaøvelser på klinikken, og det foregår som regel tidligt om morgen. 
det skal nævnes, at der ikke er tale om nogen decideret kræftbehandling 
eller dokumenteret behandling mod forskellige kræftformer. det har 
også vist sig, at behandlingen og hele processen påvirker folk forskelligt.  
i mit tilfælde er der ingen tvivl om, at behandlingen har hjulpet mig godt 
på vej og ikke mindst givet mig energi, ligesom jeg også hører fra andre, 
at behandlingen har styrket deres immunforsvar – hvilket jo altid er en 
god ting, og i særdeleshed, når man lige har været igennem en sygdoms-
periode. 

som jeg har opfattet behandlingen, kan den generelt være gavnlig for 
alle, der bare ønsker velvære og balance i krop og sind, men også til 
personer med stress, forskellige former for muskel- og ledskader og gigt. 
hvis man som udgangspunkt er sund og rask, tror jeg ikke, at man kan 
komme til at gøre noget forkert med behandlingen. under forsamtalen 
med dr. unni vurderes behandlingen, der løbende bliver evalueret på 
klinikken. 

Du kan finde billeder og læse mere detaljeret om behandlingen på 
gracetours.dk. 

Effekten af min ayurvediske massage
jeg gik fra at have svært ved at sidde på en almindelig stol til uproble-
matisk at kunne gennemføre den 10 timer lange hjemrejse i en noget 
ubekvem siddestilling, hvilket jeg absolut synes er hele rejsen og alle 
pengene værd. men det, at jeg samtidig gik fra bogstavelig talt at være 
nødt til at indtage alle måltider inden for en radius af ganske få meter af 
et toilet til nu at kunne holde på flere måltider ad gangen, er intet mere 
end fantastisk. det har øget min livskvalitet helt enormt, og jeg kan på 
den baggrund derfor kun anbefale behandlingen til andre. 

det var tydeligt for både mig selv og min familie, at jeg vendte hjem 
med fornyet energi – både fysisk og psykisk. mine omgivelser syntes lige 
pludselig, at jeg så anderledes ud – havde fået en ny udstråling. det var 
som om, jeg pludselig havde en slags positiv aura omkring mig. derfor 
har jeg også lovet mig selv at aflægge et vedligeholdende og selvforkæ-
lende besøg hos dr. unni en gang om året for fremtiden. 

Kerala og Kovalam
en del har stillet mig spørgsmål vedrørende kerala og byen kovalam 
som turistrejsemål. kort om delstaten kerala kan det siges, at den 
strækker sig langs indiens sydvestlige kyst og er en fantastisk naturat-
traktion omkranset af skønne strande og palmer. som i resten af indien 
er både byerne og menneskene her meget farverige. i forhold til de 
øvrige delstater er levestandarden i kerala gennemsnitligt højere. ud 
over mange kulturelle og religiøse forskelle mellem byens befolkning er 
en stor del af befolkningen i delstaten kerala kristne, og der er ligestilling 
mellem kønnene. selve kovalam er en lille landsby med små butikker 
langs promenaden. tempoet er generelt afslappet. i byen er der ingen 
hæveautomater (ATM), men man kan flere steder ved de små valutabo-
der uproblematisk veksle til rupier. lige om hjørnet fra hotellet kan man 
i en lille turistinformation få arrangeret alverdens udflugter, som f.eks. en 
kortere eller længere tur på områdets berømte Backwateers (floder og 
kanaler), der giver én fornemmelsen af at være midt i amazonas.    

Vi tog selv på en sådan totalt uforglemmelig tur, hvor vi på nært hold 
bl.a. kunne opleve alverdens fugle og papegøjer. der arrangeres også 
forskellige udflugter til andre byer og aktiviteter. 

en til to gange årligt kommer dr. unni og hans personale til kbh. og 
tilbyder konsultation og prøvebehandling. han kommer til kbh. den 10. 
juni 2012 og bliver ca. 14 dage frem. hos gracetours.dk kan man blive 
skrevet på en konsultationsliste. 

skulle der være spørgsmål til min rejse, kan jeg kontaktes pr. mail: psyko-
logen@mail.tele.dk ellers kan man via søgning på div. link, få besvaret en 
del spørgsmål. 

Links:
dr. unnis hjemmeside: http://www.unnidoc.com 
dr. unnis mailadresse: unni_klm@yahoo.co.in
http://www.facebook.com/groups/239554473853/

oplysninger om behandlingen: http://www.gracetours.com/
v3s2c1d50e803g2h483i483l1m2t6/individuelle_rejser/indien/kerala_
ayurveda.aspx. 

hotel:
http://www.thebeachhotel-kovalam.com/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=80&itemid=472 
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af birthe lemley

Formand for kiu lene middelhede og formand for dgCg, klinikchef, 
overlæge lene lundvall bød velkommen til symposiet. dgCg havde 
taget initiativ til afholdelse af symposiet på grund af den megen diskus-
sion i medierne i juli måned sidste år om operation ved tilbagefald af 
æggestokkræft. lene lundvall ønskede en bedre og mere saglig debat 
om, som hun udtrykte det: ”hvad vi ved, og hvad vi kan”.

Dernæst talte overlæge Mansoor Raza Mirza, Rigshospitalet, 
om Klinisk forskning for kræft i underlivet 
mansoor gjorde rede for, hvorfor det er nødvendigt at lave forsøg med 
lodtrækning, også kaldet randomiserede forsøg. der blev i sin tid i dan-
mark gjort forsøg med at tilføje et stof mere til behandlingen af ægge-

stokkræftpatienter, der som standardbehandling fik taxol og carboplatin. 
behandlingen blev ændret til også at indeholde stoffet gemcitabin. Forsø-
get var vellykket, idet alle patienter havde 100 % effekt af behandlingen. 
dernæst gik 3 store lodtrækningsforsøg i gang, hvor patienterne i hvert 
forsøg blev randomiseret til standardbehandling med to stoffer eller til 
behandling med tre stoffer. Forsøgene omfattede flere tusinde patienter. 
det viste sig imidlertid, at der ikke var nogen gevinst ved behandlingen 
med de tre stoffer, dvs. der var ingen bedre overlevelse ved at tilføje 
gemcitabin. der var kun ekstra bivirkninger for patienten. derfor laver 
man i dag lodtrækningsforsøg. kun derved kan det konstateres, om der 
er gevinst for patienten ved behandlingen. når et nyt lægemiddel skal 
godkendes, er der først et fase 1 forsøg. hvis det er vellykket, går man 

dgCg-kiu symposium 

torsdag d. 26. januar 2012 – rigshospitalet

Lene Middelhede, formand i KIU, Overlæge Jacob Lindegaard, Aarhus Universitetshospital
Overlæge Berit Mosgaard, Herlev Hospital, Klinikchef Lene Lundvall, Rigshospitalet
Birthe Lemley, næstformand i KIU, Overlæge Gitte Ørtoft, Aarhus, Universitetshospital
Overlæge Mansoor Raza Mirza, Rigshospitalet,  Paula Larrain, ordstyrer
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videre til fase ii. hvis resultatet stadig ser gunstigt ud, bliver der så foreta-
get et fase iii-forsøg med lodtrækning. 

Livmoderhalskræft
mansoor raza mirza talte også om behandlingen af avanceret livmo-
derhalskræft. standardbehandlingen er strålebehandling, men mansoor 
havde valgt at tale om, hvad der foregår med medicinsk behandling. der 
er et forsøg i gang, som involverer mange lande i verden. i dette forsøg 
får patienten ugentlig kemo + strålebehandling. Formålet med forsøget 
er at finde frem til, om det vil være en fordel at fortsætte med kemo-
behandlingen efter endt strålebehandling for at forbedre overlevelsen. 
kvaliteten af strålebehandling på de andre centre er dog ikke på niveau 
med strålebehandlingen i norden. derfor besluttede de nordiske lande 
og holland, at de ikke ville deltage, da man ikke ville give patienterne 
ringere strålebehandling, men vi kan stadig lære af forsøget. der er også 
tale om at anvende biologiske stoffer for at forbedre overlevelsen. der 
er mange forskellige forsøg i gang, men der er ingen lodtrækningsforsøg 
endnu. 
med hensyn til tilbagefald er prognosen ikke noget at prale af. der er 
et amerikansk forsøg i gang med biologiske stoffer, som forhåbentligt vil 
føre til, at patienterne vil kunne leve længere med nye muligheder for 
behandling. danmark er ikke med i nogen af disse forsøg, da vi er et lille 
land og derfor kun har et mindre antal patienter, som kan indgå.

Livmoderkræft
Heldigvis opdages denne sygdom tit i stadium I/II, hvor de fleste kan hel-
bredes ved operation. dog er der en dårlig prognose hos nogen af disse 
patienter med risiko for tilbagefald. 7 ud af 10 af bliver helbredt, hvilket 
ikke er godt nok i de tidlige stadier. man ved fra avancerede stadier, at 
kemoterapi hjælper på overlevelsen. spørgsmålet fra danmark var : kan 
vi forbedre behandlingen ved tidlige stadier med højrisiko ved at give 
disse kvinder samme kemoterapi, som patienter med æggestokkræft? 
det er nødvendigt med et lodtrækningsforsøg for at afgøre dette. i dag 
får disse kvinder som standard ikke tilbudt nogen efterbehandling. der 
er startet et større forsøg i danmark - resten af europa, usa og japan 
vil tilslutte sig i løbe af 2012 - med henblik på at forbedre overlevelsen 
for disse patienter. danmark er leder af forsøget, og mange lande har 
allerede meldt sig til. Forsøget får bl.a. støtte fra kræftens bekæmpelse. 
mansoor understregede, at der er et virkelig godt dansk samarbejde 
med europa og resten af verden. 

Æggestokkræft
standardbehandling er stadig taxol og carboplatin, men der foregår en 
lang række forsøg med biologiske stoffer, som kan tilføjes de sædvanlige 
kemostoffer. Ved tilbagefald er der efterhånden mange behandlingsmulig-
heder, og der er mange forsøg i gang, hvoraf flere er i fase III. Der er bl.a. 

forsøg med en angiogenese-inhibitor (reduktion af kardannelse omkring 
svulsten). desuden foregår der på Vejle sygehus et forsøg i fase i med 
en såkaldt parp-inhibitor mod arvelig æggestokkræft. Forsøget er ikke et 
lodtrækningsforsøg, men der vil blive startet to fase iii lodtrækningsfor-
søg med parp-inhibitor i europa. ønsket er at gøre æggestokkræft til en 
kronisk sygdom, som man kan leve med.

der har været to store forsøg, som involverede næsten hele verden 
med brug af bevacizumab (avastin). den amerikanske undersøgelse 
kaldes gog-0218 og den europæiske hedder iCon 7. resultatet af 
iCon7 har vist, at hvis der efter den første operation stadig er rest-
tumor tilbage, som ikke kan fjernes, kan bevacizumab, hvis den tilføjes 
som standardbehandling til taxol og carboplatin og fortsættes i alt et 
år, forlænge overlevelsen med 8 måneder i gennemsnit. I forsøget fik 
patienterne bevacizumab i et år. spørgsmålet er, om overlevelsen kan 
forlænges endnu mere, hvis man giver bevacizumab i en endnu længere 
periode. der vil snart blive startet et fase iii forsøg med en sådan for-
længelse, hvor danmark er med. desuden har bevacizumab påvist 50 % 
forbedring i sygdomsfri overlevelse også ved tilbagefald. man forventer, 
at kombinationsbehandling med kemoterapi og bevacizumab bliver 
registreret som standardbehandling i europa ved slutningen af 2012. her 
behandles patienterne i et fase ii forsøg i Vejle. 
der er afsluttet et stort forsøg i europa med dansk deltagelse kaldet 
aurelia i fase iii til behandling af de patienter, som får tilbagefald inden 
for 6 måneder efter standardbehandling med kemoterapi – de såkaldt 
platinresistente patienter. resultatet vil være tilgængeligt i første uge i 
juni. 
mansoor nævnte to fase iii forsøg med stoffet amg386, der starter 
i marts både i danmark, australien, Canada og europa. tre danske 
afdelinger (rigshospitalet, herlev og roskilde) deltager i forsøget. dette 
stof vil blive anvendt både i førstelinjebehandling efter operation og hos 
patienter, der skal have operation efter 2-3 serie af kemoterapi, samt ved 
tilbagefald. midlet virker ved at hæmme dannelse af nye blodkar omkring 
kræftsvulsten.
mansoor kom også ind på, at der er mange forskellige typer æggestok-
kræft. Han forventer, at der kommer en helt ny klassificering af sygdom-
men i fremtiden. den mucinøse type og clearcelle typen skal måske 
ikke behandles som i dag. Vi skal have mere målrettet behandling af den 
enkelte patient.
under spørgetiden nævnte professor anders jakobsen fra Vejle sygehus, 
at det var dejligt at se, at der er så mange forsøg i gang, som danmark 
er involveret i, og at vi i danmark absolut ikke halter bagud med hensyn 
til kræftbehandling. han nævnte også, at han nu med hensyn til forsøget 
med arvelig æggestokkræft har fået henvendelse fra en patient i italien 
og én i Sverige, og at flere vil følge efter.
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Kirurgi ved tilbagefald af ovariecancer ved overlæge, ph.d.  
Berit Mosgaard, Herlev Hospital
berit mosgaard startede med en gennemgang af standardbehandlingen 
for æggestokkræft, som er operation + kemoterapi (carboplatin + taxol), 
eller hvis operation ikke er mulig, når sygdommen diagnosticeres, så først 
kemoterapi, dernæst operation + mere kemoterapi. da mange patienter 
på diagnosetidspunktet er i stadium iii/iV, får 85 % af patienterne tilba-
gefald. hvis patienterne er platinsensitive (reagerer på behandling med 
taxol/carboplatin), får de den samme behandling igen ved tilbagefald. 
hvis patienterne er platinresistente får de en anden behandling. 
desktop iii er et forsøg med operation ved tilbagefald, som har kørt 
et stykke tid i tyskland, og som de fem centre i danmark nu også har 
tilsluttet sig. Før dette forsøg gik i gang, blev der foretaget foreløbige 
undersøgelser (desktop i og ii), som viser god effekt ved operation, men 
man har ikke før foretaget et randomiseret forsøg (lodtrækningsforsøg). 
de indledende forsøg havde til formål at vise, hvem der kunne have 
gavn af en sådan operation. det viste sig, at operation kun var til fordel 
for patienterne, hvis man kunne fjerne alt kræftvæv. overlevelsen blev 
hævet fra 20 måneder til 45 måneder for dem, hvor alt kræftvæv blev 
fjernet.
kriterierne var også, at patienterne skulle være i god almen tilstand 
(ago-score 0), have fået fjernet alt synligt kræftvæv ved første opera-
tion, og at der ikke måtte være mere end 500 ml væske (ascites) i bug-
hulen. når disse kriterier var opfyldt, kunne man hos 76 % af patienterne 
fjerne alt kræftvæv ved operation ved tilbagefald. 24 % af patienterne 
havde ikke gavn af operationen.
det forsøg, desktop iii, der foregår for øjeblikket, er et randomiseret 
multicenterforsøg, hvor patienter, der opfylder ovennævnte kriterier, er 
opdelt i to lige store grupper. det vil sige, at hvis der er andre ting, der 
har indflydelse på patienternes overlevelse, bliver de ligeligt fordelt i 
de to grupper. det er kun patienter med første tilbagefald, der indgår i 
studiet.
det primære formål med undersøgelsen er at sammenligne overle-
velsen mellem de 2 grupper. man ser også på, hvor lang tid der går, før 
patienterne får tilbagefald. desuden kigges der på livskvalitet. hvad bety-
der det for patienten, hvis flere organer bliver fjernet, og hvis der opstår 
komplikationer i forbindelse med operationen? desuden vil man kigge 
på værdien af Ca125. hvis udfaldet af desktop iii lægger sig op ad resul-
taterne for i og ii, har vi et godt videnskabeligt fundament for operation 
ved tilbagefald af æggestokkræft.
efter berit mosgaards indlæg blev der stillet spørgsmål til ændring af 
kontrolbesøg. Der har i den senere tid været flere udtalelser i pres-
sen om, at sundhedsvæsenet spilder penge på kræftkontrol, da mange 
tilbagefald finder sted mellem kontrollerne. Berit Mosgaard svarede, at 
der er lagt op til et mere individualiseret kontrolforløb. det fremgik af 
spørgsmålet, at der er stor usikkerhed og bekymring hos patienterne, 

om, hvad denne ændring nu kommer til at betyde for dem.
desuden blev der stillet spørgsmål om, hvad der kommer til at ske med 
de kvinder, der har fået 2. og 3. tilbagefald. Vil de også kunne blive opere-
ret? berit mosgaard nævnte, at da kunne man lægge sig op ad resulta-
terne fra desktop 1. og 2., da de giver et godt videnskabeligt fundament, 
eller man kan foretage en individualiseret behandling.

Vilkårene for kvinder med underlivskræft i Danmark.  
Hvilke tiltag kan iværksættes for at forbedre dem?  
Birthe Lemley, næstformand i KIU
birthe lemley startede med at fortælle en lille historie om et besøg hos 
naboen, hvor et ægtepar var dukket op og ville fortælle om besøget hos 
lægen, efter at manden havde fået en kræftdiagnose. Ægteparret blev 
hurtigt meget uenige om, hvad lægen egentlig havde sagt. dernæst hen-
viste hun til det pilotprojekt, der for tiden finder sted på Vejle Sygehus, 
hvor samtalen med lægen bliver optaget, og patienten så senere, når hun 
kommer hjem, kan aflytte samtalen i ro og mag. Lægen taster patientens 
personnummer ind på telefonen efterfulgt af en kode, og patienten 
gør så det samme, når hun kommer hjem. kiu sendte en opfordring til 
landets sygehuse om at indføre en lignende procedure, så patienten har 
mulighed for at lytte til samtalen efter besøget hos lægen – evt. sammen 
med sin partner eller familie. begrundelsen er, at patienten ofte er meget 
nervøs ved en sådan samtale, og derfor sjældent får det hele med.
dernæst blev der foretaget en sammenligning mellem livmoderhalskræft 
og æggestokkræft. der er indført screening for livmoderhalskræft, og der 
er gratis vaccine, indtil kvinden fylder 26 år. desuden opfordres kvinden 
til at lade sig vaccinere helt op til 45 år, da man mener, kvinden stadig 
kan have gavn af vaccinationen. 400 kvinder diagnosticeres hvert år i 
danmark med livmoderhalskræft.
Ved æggestokkræft er der ingen screening, og sygdommen diagnosti-
ceres ofte først i stadie iii/iV. kvinderne får ofte tilbagefald af denne 
sygdom. 500 kvinder diagnosticeres hvert år i danmark med denne 
sygdom.

Livmoderhalskræft
selv om kvinderne bliver screenet, indtil de er 65 år, ser man ifølge 
Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse flere tilfælde af frem-
skreden livmoderhalskræft efter de 65 år. i det hele taget er denne 
kræftform mere fremskreden efter menopausen, måske fordi ældre 
kvinders immunsystem ikke er så stærkt længere. kiu opfordrede til en 
oplysningskampagne over for de kvinder, der ikke lader sig screene, og 
screening af kvinderne op til 75 år.

Trakelektomi
trakelektomi er en fertilitetsbevarende behandling, som tilbydes til 
unge kvinder med livmoderhalskræft, hvis det kan lade sig gøre uden 
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fare for kvindens liv. det hænder, at de unge kvinder ikke får besked om 
denne mulighed på det sygehus, hvor de henvender sig første gang. kiu 
opfordrede til oplysning til læger, gynækologer og sygehuse om denne 
mulighed. der var netop et tilfælde sidste år med en kvinde, som selv 
måtte finde frem til denne oplysning på internettet. Hun blev derefter 
trakelektomiopereret på rigshospitalet.

Æggestokkræft
som nævnt tidligere er der ingen screening, og sygdommen diagnosti-
ceres ofte først i stadie iii/iV, hvilket resulterer i, at disse kvinder ofte 
får tilbagefald. Vi har derfor brug for en tidligere diagnose. på grund af 
sygdommens diffuse symptomer har kvinden ofte været hos læge flere 
gang og beklaget sig, før hun får en henvisning til en gynækolog. der er 
så også ventetid på konsultationen hos gynækologen. dette resulterer 
i, at kvinden ofte venter flere måneder på at blive diagnosticeret. KIU 
opfordrede derfor til nemmere adgang til gynækologer. 
desuden gjorde vi opmærksom på et slogan på www.ovacome.org.uk. 
ovacome er den engelske pendant til vores kiu. det er dog en langt 
større organisation med ansatte. Vi er kommet i forbindelse med louis 
baynes fra ovacome via vores internationale arbejde, og hun henledte 
vores opmærksomhed på deres kampagne mod æggestokkræft. deres 
slogan lyder som følger :

Beat ovarian cancer
B   for bloating that is persistent and doesn’t come and go (vedvarende 

opsvulmet mave)
E    for eating less and feeling fuller (spiser mindre og bliver hurtigere 

mæt)
A   for abdominal pain (mavesmerter)
T  for telling your gp (gå til læge)

birthe afspillede derefter en lille video om emnet, som ligger på ova-
comes hjemmeside http://ww.beatonline.info/share
På vores landsmøde sidste år udskrev vi en konkurrence om at finde et 
dansk slogan, som svarer til det engelske. det blev til: 

OPDAG ÆGGESTOKKRÆFT
O  for opsvulmet mave
P  for påfaldende træthed
D  for daglige mavesmerter
A  for appetitløshed og hurtig mæthed
G  for gå til læge

Eva beroliger Birthe, før hun skal på talerstolenOverlæge Manzoor Raza Mirza på talerstolen
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BEAT-symptomerne er officielt anerkendt i England. Vi kunne rigtig godt 
tænke os også, at få symptomerne i vores slogan officielt anerkendt i 
danmark. i det hele taget mangler vi hjælp til at gå videre. Vi mangler 
hjælp til at udforme et skema, som svarer til det engelske, men som er 
godkendt af en dansk specialist på området. desuden mangler vi hjælp til 
it i forbindelse med at få dansk tale hen over den engelske på videoen 
og få det hele sat op på hjemmesiden.

Screening – æggestokkræft
der foregår for øjeblikket en stor undersøgelse i england kaldet ukC-
toCs, som involverer 200.000 kvinder.  resultatet skulle være færdigt 
i 2012. hvis udfaldet af undersøgelsen er positivt, ser vi frem til at få 
screening indført også i Danmark. Undersøgelsen går bl.a. ud på at finde 
den enkelte kvindes normale Ca125 niveau.

Tilbagefald – æggestokkræft
birthe lemley gik videre med at tale om tilbagefald ved æggestokkræft. 
der foregår for øjeblikket forsøg med en parp-inhibitor mod arvelig 
æggestokkræft på Vejle sygehus. Vi ser meget frem til resultaterne af 
dette forsøg. desuden er der behandling med bevacizumab for disse 
kvinder på Vejle sygehus. bevacizumab vil nu også blive indført til første-
linjebehandling, hvis der er resttumor efter operationen. 
så er der desktop iii i tyskland, som er et randomiseret forsøg, hvis 
formål er at belyse fordelene ved operation plus kemo kontra kun 
kemo ved første tilbagefald. Vi i kiu ser meget frem til resultaterne af 
denne undersøgelse, så vi endelig kan få afgjort, hvilke kvinder der kan få 
glæde af operation ved tilbagefald – ikke kun første gang, men også ved 
efterfølgende tilbagefald.
birthe lemley fortalte her sin personlige historie. hun blev diagnostice-
ret i 2001 med æggestokkræft i stadie iiiC. Ved tredje tilbagefald i 2007 
var hun så heldig at blive radikalt opereret på ouh. i maj 2011 var der 
igen et mindre tilbagefald, som igen blev bortopereret i odense. birthe 
går nu til kontrol på herlev, som har besluttet, at hun ikke skal have 
kemo. i kiu vil det glæde os rigtig meget, hvis resultatet af ovennævnte 
forsøg kan føre til, at en sådan operation bliver en reel mulighed også 
efter 2. og 3. tilbagefald, hvis det skønnes, at kvinden kan have gavn af en 
sådan operation. dette skal selvfølgelig evalueres af et multidisciplinært 
team.
desuden ser vi i kiu frem til resultaterne af den undersøgelse, som 
dgCg vil sætte i værk med hensyn til hidtil foretagne operationer for  
tilbagefald i danmark.

Internationalt arbejde
i marts sidste år blev repræsentanter fra kiu inviteret til Frankfurt til 
patientseminar om kræft samt til think tank on ovarian Cancer sponso-
reret og arrangeret af roche.

kiu blev senere samme år inviteret til et patientseminar af esgo 
(european society of gynaecological oncology) i milano sponsoreret af 
roche, novartis og morphotek.

hvad får kiu så ud af det?
•  Vi får viden om nye tiltag inden for behandling af underlivskræft, 

ligesom vi har fået i dag.
•  Viden om den nye screeningsundersøgelse UKCTOCS til æggestok-

kræft som omtalt tidligere.
• Vi fik idéen til OPDAG
•  Vi er kommet i forbindelse med patientforeninger i andre lande og 

har derved fået netværk
•  Viden om de forskellige former for underlivskræft, hvilket vi også har 

fået i dag
•  Statistiske oplysninger om Danmarks placering iht.overlevelse i for-

hold til de andre lande i Europa. Her viste undersøgelsen ’Inequalities 
in Survival of Gynaecological Cancers in Europe today’ præsenteret 
af john butler, international Cancer benchmarking partnership, Can-
cer research uk, at danmark halter bagud i forhold til både norge, 
sverige og Finland. undersøgelsen var fra 2007.

•  Vi har fået kendskab til EU cross-border directive (Sundhedspleje på 
tværs af grænserne i eu)

•  Viden om forskningsinitiativer rundt omkring i Europa og andre ste-
der i verden. det har vi også fået i dag, og det sætter vi stor pris på.

efter en opsummering af ovennævnte rundede birthe lemley af med at 
takke for DGCG’s initiativ til dagen og deltagernes opmræksomhed.

Spørgsmål fra salen:
hvorfor vaccinerer man ikke drengene mod den herpes, der forårsager 
livmoderhalskræft? hvis man gjorder det, kunne man slippe af med syg-
dommen. svar fra professor jan blaakær: ”det er et politisk spørgsmål. 
der er foretaget en undersøgelse i usa, som viser, at vaccinen virker på 
drenge, men efter sundhedsministeriets opfattelse kan man ikke uden 
videre skønne, at den også vil virke på drenge i europa! man mener 
også, at ved at vaccinere pigerne beskytter man også drengene. kom-
mentaren fra salen var, at danmark jo ikke længere er et isoleret sted. 
Folk rejser ud i verden.
spørgsmål fra salen. hvorfor er der ikke fri adgang til gynækologer, som 
der f.eks. er til øre-, næse- halsspecialister? svar fra overlæge på herlev 
Connie palle: ”det handler om økonomi. man mener gynækologerne 
vil blive overrendt. Der er simpelthen et filter hos den praktiserende 
læge”. jan blaakær, professor i aarhus: ”i hele europa er det kun holland 
og danmark, der ikke har fri adgang til gynækologer.” det er et politisk 
spørgsmål. der bør udøves politisk pres fra patientforeninger for at få 
ændret dette.” Her nævnte klinikchef Lene Lundvall begrebet ’gate-
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keeper’, som er det man kalder de engelske praktiserende læger. Det 
koster de danske praktiserende læger penge, hver gang de henviser 
patienter til gynækologer. det lader igen til at være et politisk/økonomisk 
spørgsmål.
Claus høgdall, rigshospitalet, chef for dansk gynækologisk Cancer 
database (dgCd) gjorde opmærksom på, at der har været lavet en 
undersøgelse over forskellene landet over på henvisninger til trakelek-
tomi, og at der var ikke var nogen forskel landsdelene imellem, men 
selvfølgelig kan det ske, at enkelte patienter bliver fejlinformeret. han gav 
svar på påstanden om, at danmark sakkede bagud i forhold til de andre 
nordiske lande. De sidste tal fra DGCG’S database viser, at Danmark 
nu er på niveau med de andre nordiske lande. denne oplysning blev 
efterfulgt af klapsalver.

Nyt i behandling af livmoderkræft ved Overlæge Gitte Ørtoft, 
Aarhus Universitetshospital
der er ikke så meget fokus på denne kræftform, som på de andre for-
mer for underlivskræft, da der er rigtig god overlevelse.
operation af livmoderkræft kan i dag foregå ved en kikkertoperation. 
patienten kommer sig lettere efter operationen ved mindre kirurgi. 
sygdommen har tydelige tegn (blødning mellem menstruationer og 

blødning efter overgangsalderen) og opdages derfor ofte på et tidligt 
stadium. 77 % er i live efter 5 år, hvorimod kun 40 % af æggestokkræft-
patienterne er i live efter 5 år. der er kun én sikker behandling af denne 
sygdom – fjernelse af livmoderen, også kaldet hysterektomi efter græsk 
hysteria – livmoder og ektomi – udskæring. alt andet er eksperimentelt. 
sygdommen er som de andre kræftsygdomme inddelt i 4 stadier. når 
sygdommen konstateres i stadium 1 er 85 % i live efter 5 år. i lavrisiko- 
gruppen drejer det sig om 97 %. med et sådant resultat skal man ikke 
ændre på behandlingen. hvis kvinderne bløder igen, skal de henvende 
sig. 10 ud af 5 kvinder er raske efter fjernelse af livmoderen og ægge-
stokkene. 2 ud af 10 har en dårligere prognose. de får fjernet lymfeknu-
der. hvis der er cancer i lymfeknuderne, skal patienterne have behand-
ling. de får kemoterapi. 1 ud af 10 har nedvækst af livmoderkræft i 
livmoderhalsen, hvorefter sygdommen opfører sig lidt som livmoderhals-
kræft. hvis dette er tilfældet skal kvinden igennem en større operation. 
2 ud af 10 har spredning eller en aggressiv cancertype. de får ekstensiv 
kirurgi, hvor sygdommen behandles som æggestokkræft. 
der anvendes kikkertoperation til de mindre operationer. halvdelen af 
patienterne har en overlevelse på 97 %. mange af kvinderne er oppe 
i alderen, når kræften konstateres. de er derfor sværere at operere, 
hvorfor der vælges kikkertoperation. 

Spørgsmål fra salen
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gitte ørtoft beskrev dernæst operationsmetoderne med meget detal-
jerede dias. Ved laproskopi anvendes lange instrumenter, og livmoderen 
trækkes ud gennem skeden, som efterfølgende sys sammen. der er nu 
også forsøg med robotkirurgi. denne metode tager lang tid og er meget 
kostbar. Fordelen er at man kan sætte instrumenter på, som kan bøjes. 
robotkirurgi er uden tvivl fremtiden.
kikkertkirurgi er lettere og bedre for patienten og billigere for samfun-
det. der er kortere indlæggelse, færre komplikationer, kortere sygemel-
ding, og patienterne kommer hurtigere tilbage på arbejdet. 
livmoderkræft optræder ofte, når patienten har nået en høj alder. 
DGCG’s rapport viser, at 40 % er over 70 år, når de får konstateret 
livmoderkræft. de har ofte højt bmi og komorbiditet (anden konkur-
rerende sygdom). man skal sørge for, at de er i ordentlig fysisk stand før 
operationen. det er dyrt at lave en kikkertoperation. det tager lang tid 
og kræver mange mennesker til stede på operationsstuen, men det er 
billigt i indlæggelse. man skal holde øje med at overlevelsen ikke falder 
ved den nye metode. der blev i 2011 foretaget en metaanalyse på store 
randomiserede undersøgelser ude i verden, som viste, at overlevelsen er 
den samme ved åben som ved lukket operation.
en af deltagerne stillede spørgsmålet, hvorfor hun ikke havde fået fjernet 
æggestokkene i forbindelse med sin operation for livmoderkræft. nu 
havde hun nemlig fået konstateret æggestokkræft. svaret var, at generelt 
ser det ud til, at kvinder der har deres æggestokke, lever længere. Æg-
gestokkene afgiver stoffet androgen, derfor fjerner man dem ikke, hvis 
det ikke er nødvendigt. Ved livmoderkræft fjerner man dog næsten altid 
æggestokkene, men de kan bibeholdes ved yngre kvinder for at bevare 
deres hormonproduktion. man får i dag ikke strålebehandling ved livmo-
derkræft. det kan kun komme på tale ved recidiv.

Moderne strålebehandling af livmoderhalskræft ved overlæge, 
dr.med. Jacob Lindegaard; Aarhus Universitetshospital
de patienter, der får strålebehandling, er dem, der ikke kan opereres.  
10 % af patienterne i stadium i får strålebehandling i stedet for opera-
tion. det kan være, at der er lymfeknuder i bækkenet, der skal behandles. 
det kan også være at svulsten er så stor, at man alligevel skal give stråle-
behandling, så vælger man det med det samme – især hos ældre kvinder. 
i stadium ii er svulsten vokset ned i skeden eller ud i vævet ved siden af 
livmoderhalsen og i stadium iii kan den være vokset helt ud til bækken-
væggen eller ned i sidste del af skeden. hvis svulsten er vokset igennem 
blærevæggen eller endetarmsvæggen, er sygdommen i stadium iV.
der gives strålebehandling eksternt, kemo 1 gang om ugen og dernæst 
indvendig strålebehandling. behandlingen tager 6-7 uger og foregår 
ambulant.  der skal ske brud på dna for at få kræften til at gå væk. 
stråledosis måles i gray (gy). hvis man får 4 gy på hele kroppen, kan 
man dø af det, men der skal 85-90 gy til at dræbe kræften. det er 
derfor en balancegang at give den rette dosis. hvis patienten får for lidt 

stråling, kan vedkommende få tilbagefald. hvis der gives for meget strå-
ling, kan der gå hul på endetarmen. i gamle dage gav man to-dimensionel 
behandling. den var baseret på røntgenbilleder. man lavede en tegning 
og fik støbt en blyafdækning. 
der er nu foretaget en kæmpeinvestering i strålebehandling i danmark. 
behandlingen er nu meget moderne, da den foregår via intensistets-
modulerede stråler. i stedet for at få støbt en blyafdækning har man nu 
blade, som kan bevæge sig. Man kan fremstille alle mulig figurer og så 
fokusere bestrålingen. man kan foretage en Ct-scanning, så man kan se, 
hvor svulsten er. der er også udviklet en teknik med en jernopløsning, 
som gør lymfeknuderne sorte, så man kan se, hvor de ligger. man kan 
også foretage en kombineret pet/Ct-scanning, så man kan se, hvor 
lymfeknuderne lyser op. scanningen kan så anvendes i planlægningen 
af behandlingen.  på hvert enkelt snit i scanningen tegnes ind, hvor 
svulsten er. de syge lymfeknuder skal have forskellige doser stråling, og 
der foregår nu tre-dimensionel dosisplanlægning. der kan også foretages 
en Ct-scanning med selve stråleapparatet med såkaldt Cone-beam Ct. 
patienten skal ligge på fuldstændig samme sted hver gang, der scannes. 
scanningen kan så holdes op mod pet/Ct-scanningen, og man kan rette 
dem ind efter hinanden med millimeters nøjagtighed, hvilket betyder, at 
der kan foretages en mere nøjagtig bestråling, hvilket giver færre bivirk-
ninger for patienten. 
jacob lindegaard gik derefter over til at tale om brachyterapi, som er 
indvendig strålebehandling, der tidligere blev foretaget med radium. man 
startede med radiumbehandling i 30erne, og principperne for anven-
delse af radium bruges stadig i dag. i sin tid lagde man de radioaktive 
kilder direkte op i livmoderen. i dag sætter man nogle rør (applikator) 
op i og omkring livmoderhalsen og efterfølgende kan en lille radioaktiv 
kilde køres op i rørene styret af en afterloader. med en computer kan 
man bestemme hvor og hvor længe den radioaktive kilde skal ligge stille 
i applikatoren, og derved kan man variere dosis. i 50-60 år anvendte 
man kun to-dimensionel behandling. man havde kun røntgen at basere 
behandlingen på. Man anvendte en standard pæreformet figur. Proble-
met var, at hvis svulsten var lille, fik den for meget stråling, og hvis den 
var stor, fik den for lidt. Hvad der egentlig blev givet til svulsten, vidste 
man ikke i detaljer. En opgørelse fra 1998 viser, at de små svulster fik 
man stoppet, men de store svulster ramte man ikke ordentligt. 
i 2005 begyndte man at anvende mr-scanning med applikatoren inden 
i patienten, så man kunne se, hvor svulsten var. på den måde kan man 
designe kilden i forhold til svulsten. nu havde man både en rumlig og 
en tidsmæssig dimension. svulsten kan faktisk skrumpe 60-70 % mellem 
behandlingerne. det tager 6 timer fra patienten kommer om morgenen 
og til man starter behandlingen om eftermiddagen. patienten ligger på 
hospitalet natten over uden bedøvelse. man ændrer så strålebehandlin-
gen, når svulsten skrumper ind, så den passer til svulsten. man sætter nu 
også nåle på en ring, som man sætter op i skeden, så strålerne kan nå ud 
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i svulsten. man kan med denne metode ramme svulsten med mere end 
87 gy, hvilket betyder, at kun 4 % af patienterne får tilbagefald. hvis svul-
sten rammes med mindre en 87 gy, får 20 % af patienterne tilbagefald, 
dvs. at overlevelsen er blevet forbedret. der foretages nu en general-
prøve, hvor man lægger apparaturet op under bedøvelse, og så scanner 
man patienten. på den måde ved man, hvor mange nåle der skal sættes 
op, og hvor de skal være. den foretages i uge 5. dernæst har man en 
uge til at tænke sig om. resultatet fra generalprøven danner grundlag for 
behandlingen i de to efterfølgende uger. 
resultaterne er gjort op, og det har vist sig, at der kun er 10 tilfælde ud 
af 140 behandlede patienter, hvor man i aarhus ikke har kunnet få styr 
på svulsten ved livmoderhalsen. bivirkningsniveauet er nede på 5 %. der 
findes en database, som forskellige afdelinger fra hele verden rapporte-
rer til for at vurdere ovennævnte strålebehandling samt livskvalitet. den 
indeholder nu omkring 600 patienter. der er planer om at foretage et 
lodtrækningsforsøg, som skal vise værdien af at give kemoterapi efter 
afsluttet strålebehandling.
lene middelhede spurgte, hvorfor nogle patienter kun får 8 minutters 
behandling, mens andre skal ligge i 12 til 24 timer (brachyterapi). svaret 
var, at det kommer an på, hvor stærk en kilde, man bruger. nogle hospi-
taler bruger stærke kilder, andre svage kilder. hvis det er en stærk kilde, 
skal den deles op i små pakker, ellers kan det raske væv ikke holde til 
det. For ikke at scanne patienten fem gange giver man behandlingen nat-
ten over og så samme behandling igen på samme oplæg dagen efter. de 
8 minutters behandling kræver 6 timers forberedelse, og der er derfor 
alligevel ikke så stor forskel på længden af behandlingen. 
det viste sig, at der er forskel på behandlingen på rigshospitalet og på 
aarhus universitetsthospital. de ændringer, der blev indført i aarhus, er 
endnu ikke nået til riget. en tilhører fra salen mente, at patienterne bør 
have disse oplysninger, så de kan foretage et valg med hensyn til, hvor 
de vil behandles. svaret var, at man ikke på forhånd kan vide, om en ny 
behandling er bedre end den kendte.

Diskussion og afslutning
lene middelhede spurgte om risiko for at få lymfødem. både opera-
tion og strålebehandling kan give lymfødem. hvis der opereres langs 
lymfebanerne – også ved æggestokkræft – kan det give lymfødem. hvis 
robotkirurgi indføres, får vi måske færre tilfælde af lymfødem.
estrid høgdall, seniorforsker på herlev hospital, nævnte, at der snart 
ville komme gode nyheder med hensyn til benchmarking på overlevelse 
efter kræft (forskelle landene imellem). der ville også komme fokus på 
praktiserende lægers forsinkelse i diagnosen ved en større undersøgelse.
på forespørgsel oplyste birthe lemley, at kiu vil arbejde videre med 
opdag, og at kiu i det hele taget har mange idéer til gavn for patien-
terne, men at bestyrelsen består af syge kvinder, og at der derfor ikke er 
så mange ressourcer til at føre idéerne ud i livet. berit mosgaard lovede 
at hjælpe med spørgeskema til KIU’s hjemmeside vedrørende æggestok-
kræft og KIU’s slogan OPDAG ÆGGESTOKKRÆFT.
der blev også udtrykt ønske om samme læge hver gang ved kontrolfor-
løb. lene lundvall oplyste, at sådan var det på rigshospitalet, men sådan 
er det desværre ikke alle steder. 
lene lundvall afsluttede symposiet ved at nævne, at dgCg ville tage 
initiativ til at afholde et lignende symposium én gang om året rundt 
omkring i landet. 

På KIU’s vegne vil jeg gerne takke for det gode initiativ og det gode sam-
arbejde i forbindelse med symposiet. Vi ser frem til yderligere symposier, 
hvor vi som patienter kan bliver klogere på de ting, der sker i sundheds-
væsenet, og hvor vi også kan få lejlighed til at fremføre patienternes 
synspunkter.

Referent Birthe Lemley  

jytte hillersborg kom ind i bestyrelsen i 2009 som suppleant 
samtidig med mig og blev i 2010 fuldgyldigt medlem af besty-
relsen. jytte ydede et stort stykke arbejde for foreningen og var 
altid positiv, havde mange gode idéer og var altid klar til at yde 
en ekstra indsats.

sidste år på rungstedlund gik jytte og jeg en lang tur i parken og 
talte om alt det, der betød noget for os. til landsmødet i år var 

hun ikke mere. jytte afgik ved døden i februar. Vi savner hendes 
gode humør og positive indstilling til tilværelsen.

Ære være hendes minde.

birthe lemley

Vi har mistet jytte
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behoV For ekstra støtte til 

kVinder med krÆFt i underliVet

Stor tilfredshed med forsøg på Universitetshospitalet i Odense, hvor 
sygeplejersker i særlig hjælpefunktion tager hånd om kvinder mis-
tænkt for kræft, mens de venter på behandling. - Men de kræftramte 
har mindst lige så stort behov for samme intensive opmærksomhed 
i ugerne efter operationen, fastslår Marianne K. Thygesen, der netop 
har forsvaret sin ph.d.-afhandling om projektet. 
”Så starter Cirkus Sygehus. Intet går, som det burde. Ingen tider 
passer. Jeg håber ikke, de falder over hinanden. Det er helt ok, at min 
egen praktiserende læge har travlt, men det er fandeme ikke i orden, 
at han ikke en gang ringer og siger … hvis du behøver mig, så er jeg 
her. Det er skræmmende”. 
(36-årig kvinde, opereret for kræft i livmoderhalsen) 

marianne k. thygesen: - uheldige signaler fra sundhedspersonalet kan 
sætte patienternes tillid over styr.

med sådanne oplevelser i baghovedet betænkte denne kræftpatient sig 
derfor ikke et sekund, da hun blev ringet op fra ouhs gynækologiske 
afdeling og fik tilbud om at få tilknyttet sin helt egen sygeplejerske, en 
såkaldt sygepleje-navigator. opringningen fulgte umiddelbart efter, at 
hun var henvist til hospitalet på grund af mistanke om kræft i underlivet. 
tilbuddet indebar, at den 36-årige kvinde kunne få ekstra bistand i tiden 
frem til indlæggelse. 
Forsøget med den særlige støtte til de kræftramte kvinder har efter-
følgende dannet baggrund for en ph.d.-afhandling, som cand.scient.san, 
sygeplejerske marianne k. thygesen nyligt har forsvaret. 

Børns reaktion på mors sygdom 
sygepleje-navigering er en deluxe-udgave af det arbejde, der i dag 
udføres af forløbskoordinatorerne. så ud over det rent praktiske arbejde 
med at koordinere kræftpatientens mødetider til diverse undersøgelser 
og lægesamtaler, tager sygepleje-navigatoren sig god tid til den enkelte. 
det kan være i form af åbenhjertig snak om, hvad der optager patienten 
i forhold til kræft. eksempelvis råd og sparring til, hvordan kvinden bedst 
kan fortælle sine børn, at hun har kræft, fortæller marianne k. thygesen. 
men det kan også være på det mere praktiske plan. nogle kvinder har 
behov for psykologisk rådgivning, andre for møder med en socialrådgiver. 

Skubber angsten fra sig 
-i perioden frem til den endelige diagnose kan stilles, hvor kræftpatienter 
venter på at blive opereret eller på at starte en anden form for behand-

ling, kan de bruge utrolig mange kræfter på at skubbe alle tanker om 
sygdom og død fra sig. de tænker først og fremmest på at få hverdags-
livet til at fungere, og dér kan sygepleje-navigatoren blive til en fortrolig 
samtalepartner og en effektiv hjælper, siger marianne k. thygesen. 

Skuffede patienter 
ph.d-projektet viser, at de kvinder, der takkede ja til tilbuddet om at få 
deres egen sygepleje-navigator, alle tidligere havde haft skuffende ople-
velser med sundhedsvæsenet. 
måske netop derfor knyttede de sig stærkt til deres hjælper og oplevede 
et tomrum, da det tidsbegrænsede tilbud om hjælp fra sygepleje-naviga-
toren udløb. 
-der er ingen tvivl om, at den optimale løsning for nogle kræftramte 
kvinder kan være en ordning, hvor de har mulighed for at få støtte fra 
deres sygepleje-navigator i op til en måned efter, at de er blevet opere-
ret, fastslår marianne k. thygesen, der under arbejdet med sin afhandling 
har fået øjnene yderligere op for, hvor stor betydning de sundhedspro-
fessionelles fremtoning, især lægernes, har i forhold til patienternes tillid 
til behandlere og hjælp fra sundhedssystemet. 

Forfejlet kommunikation 
-Ét er, at sundhedsprofessionelle af og til kommer til at udtrykke sig på 
en måde, der kan virke overfladisk. Men næsten værre er et kropssprog, 
der kan mangle nærvær. eksempelvis en læge, der vender ryggen til sin 
patient og i rask tempo er på vej ud ad døren, mens han taler. 
og denne karakteristik gælder ikke kun de sundhedsprofessionelle på 
sygehusene, men også de praktiserende læger, der ifølge marianne k. 
thygesens interviews med kræftpatienterne, kan risikere at sætte patien-
ternes tillid til dem over styr på grund af uheldige signaler. 

Permanent tilbud 
på ouhs gynækologiske afdeling har projektet netop ført til, at der nu 
er ansat to forløbskoordinatorer, som skal uddannes til sygepleje-navita-
torer med henblik på at gøre tilbuddet permanent.  

Kilde: K.B.’s Nyhedsbrev fra 1.12.2011, skrevet af journalist Lone Zilstorff   

Kilde: K.B.’s Nyhedsbrev fra 1.12.2011, skrevet af journalist Lone Zilstorff 
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samarbejdsseminar mellem  

kontaktpersoner og bestyrelse

af birthe lemley

hvert år i november måned indkaldes til et møde mellem kontakt-
personer og bestyrelsen. I 2010 måtte vi aflyse mødet, da der var for 
få kontaktpersoner, der havde tilmeldt sig. bestyrelsen udsendte så et 
spørgeskema til kontaktpersonerne for at høre deres mening og ønsker 
om samarbejde.
det resulterede i, at der blev arrangeret et weekendmøde i Vejle den 12. 
og 13. november 2011. 
Vi have fået konsulent anders jacobsen fra Center for frivilligt socialt ar-
bejde til at komme og hjælpe os med mødet om lørdagen. han var god 
til at få alle på banen, og der kommer nogle store plancher ud af det 
med en masse gode idéer, som både bestyrelse og kontaktpersoner kan 
tage fat på. plancherne er efterfølgende blevet skrevet ned og sorteret.
det har foreløbig resulteret i, at grethe kirkegaard fra bestyrelsen er 
blevet koordinator mellem bestyrelsen og kontaktpersonerne.
mødet foregik på kræftrådgivningen i Vejle, hvor vi også spiste middag 
sammen om aftenen. Her gik snakken livligt, og vi fik lært hinanden at 
kende.

Søndag formiddag handlede om KIU’s visioner, hvor undertegnede kom 
med et oplæg, som blev livligt diskuteret. der blev skrevet mange gode 
forslag ned på en flip-over. De er også sidenhen blevet renskrevet i 
prioriteret rækkefølge.

Det blev en rigtig god weekend, og vi fik mange gode input til, hvordan 
vi kan arbejde videre i bestyrelsen, og hvordan vi kan samarbejde bedre 
med kontaktpersonerne.

der er nok at tage fat på, og arbejde til mange år ud i fremtiden. det vil 
vi så gå i gang med. 
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hVor kan man VÆre heldig

i februar 2012 var jeg så heldig at få bevilget et ophold på kræftens 
bekæmpelses rehabiliteringscenter dallund. jeg havde læst om stedet på 
www.dallund.dk og havde i et stykke tid tænkt på, om jeg kunne have 
gavn af at deltage på et af deres hold og samtidig var jeg usikker på, hvor 
syg/rask man skulle være for at få bevilget et ophold. 
året forinden havde jeg fået en diagnose på kræft i æggestokkene og 
havde været gennem kemobehandlinger og operation. 
nu var jeg så småt ved at vende tilbage til mit arbejde og følte mig 
”godt gående” – og så alligevel tumlede jeg med mange tanker og bivirk-
ninger – som jeg havde behov for at få håndteret.
så jeg sendte en ansøgning og kom med på opholdet for kvinder med 
kræft i underlivet. 

Det blev en forrygende god og lærerig uge. 
Vi var 18 kvinder i alderen fra cirka 40 år til næsten 80 år. hverken vores 
sygdomsforløb eller den måde vi fysisk eller psykisk havde tacklet det 
på var ens, og netop det mener jeg var en stor styrke og fordel for det 
udbytte, jeg fik af kurset. 
det var et meget gennemtænkt og relevant program ugen bød på og 
det blev styret af et godt team, som var tilknyttet dallund på forskellig 
vis. 
efter gruppen den første dag var blevet rystet lidt sammen ved blandt 
andet at blive delt op i mindre grupper, som gik en tur rundt om dal-
lund sø og talte sammen ud fra nogle givne spørgsmål, var det som om 
verden udenfor forsvandt og alle blev meget åbne og ”gav noget af sig 
selv” til de forskellige emner. 
naturligvis var nogle af de ting vi talte om meget følelsesladede, og jeg 
tror, at dallund er storforbruger af kleenex, men heldigvis fyldte humor 
og latter også dagene.
på programmet var f. eks: ”kræft, behandling og senfølger”, ”kræft og 
psykiske reaktioner”, ”kost, kræft og sunde vaner” ”kræft og seksualitet”. 
her blev vi opdelt i mindre grupper lidt afhængig af alder og diagnose 
og fik mange gode oplysninger af den psykolog, onkolog, diætist mv., som 
stod for emnet. også deltagernes erfaringsudveksling var meget lærerig 
for mig.
disse emner blev suppleret med fysisk aktivitet, mindfulness, bækken-
bundsøvelser, massage og afspænding, og herudover var også tilbud om 
personlig samtale med f.eks. en socialrådgiver eller præst. 
selvom der var aktiviteter dagen igennem, var der tid til at besøge det 
kreative værksted eller gå en tur. 

jeg følte mig meget forkælet i løbet af ugen. maden, som blev serveret 
hver dag, var meget lækker, veltilberedt og sund. dagen startede med 
morgensang og nogle af aftenerne bød på underholdning i form af 
koncert eller foredrag. jeg kunne nyde aftenerne, de smukke omgivelser 
og tale med ligestillede.
inden vi drog hver til sit, skulle vi lave fremtidsplaner, hvor vi skulle be-
skrive, hvad vi gerne ville ændre på i vores liv, hvordan vi ville gøre det, 
hvem der skulle inddrages og tidshorisonten. Vi kunne vælge at beskrive 
et eller flere emner. 
en af mine fremtidsplaner havde overskriften ”mit fremtidige arbejdsliv” 
og handlede om, hvordan jeg kunne forsøge at få det arbejdsliv, som jeg 
ønskede mig. 
disse fremtidsplaner skulle evalueres, når vi skulle mødes igen 3 måne-
der senere på et lille opfølgningskursus. 
det gjorde vi så i slutningen af april måned, hvor jeg så frem til at mødes 
med de andre. 
det blev igen nogle gode dage, som naturligvis startede med, at vi 
alle fortalte, hvordan det var gået siden sidst. ellers var dagene tilret-
telagt med workshops, som vi kunne tilmelde os. overskrifterne var for 
eksempel ”se frem”, hvor det var psykologen fra første kursus, som vi fik 
et gensyn med, ”i job” som socialrådgiveren stod for og fysisk aktivitet 
med fysioterapeuten. Vi fik også prøvet både visualisering og mindfulness 
meditation. det var 2 ½ dag, hvor der også var tid til fordybelse og gode 
snakke med alle i gruppen. 
som jeg tidligere har nævnt, har jeg haft stor gavn af opholdet både på 
det mentale og fysiske plan. jeg har lært, at mange af mine tanker og 
reaktionsmønstre er helt normale,. jeg har fået nye vinkler og visdom på 
min sygdom og har fået nogle værktøjer, som jeg kan bruge fremover til 
at tackle forskellige situationer. 
og som bonusgevinst har jeg også knyttet venskab til nogle af pigerne 
på kurset ”og det er ikke til at kimse af ”.

	Jeannie	Ter-Borch	 

af jeannie ter-borch
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oPdAG  

ovArIecAncer

O for opsvulmet mave

P for påfaldende træthed 

D for daglige mavesmerter 

A for appetitløshed og hurtig mæthed 

G for gå til læge

opslagstaVlen

STØT KIU MED EN  

PENGEGAVE
Vil du støtte KIU med en gave, kan pengene indsættes på 

denne konto:
Reg. nr. 3001 – Konto nr. 60081751. Det er vigtigt, at ind-

betalingen er mærket med ordene ” gave til KIU ”. 

kiu-bladet  

og hjemmeside
Stof til KIU- bladet og hjemmesiden www.kiuonline.dk leveres til:

Birthe Lemley

Vikingevej 11, 3630 Jægerspris,

Tlf. 47535351

Mail: blemley@vip.cibercity.dk

 
Deadline for næste nummer af KIU-bladet er 15. september 2012

her kan du Få hjÆlp
• Rådgivning fra Kræftens Bekæmpelse

• Ring til Kræftlinjen: 80 30 10 30
• Brevkasse
• Kræftrådgivninger
• Rehabiliteringscenter Dallund
• www.cancer.dk

kontakt
Er du nydiagnostiseret og har du brug for at 

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

fået en kræftdiagnose, så er du velkommen til 

at ringe til en af kontaktpersonerne i KIU.  

Du finder os på side 26.

Mvh. Frija Cupas

materialer Fra kiuNyhedsbreve, foldere, postkort og plakater fra KIU kan rekvireres hos.
Lene MiddelhedeFormand for KIU
Rosenvænget 5A, 8722 Hedensted
Mobil 51708783, Mail: middelhede@hafnet.dk

redaktionen
Redaktionen tager ikke ansvar for de indsendte råd og 

artikler. Det er på læsernes eget ansvar at benytte de 

indsendte råd.
M.v.h. Birthe Lemley og Jeannie Ter-Borch

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

Forsiden
på foranledning af anna koch, som før har leveret forside til bladet, 

bl.a. uglerne, og som jeg talte med på landsmødet, vil jeg hermed 

opfordre KIU’s medlemmer til at indsende billeder til forsiden af 

bladet. Jeg ved, mange af jer maler og tegner. Fotografier kan også 

bruges. denne gang blev det så et af mine egne billeder, da der 

ikke var tid til andet, men jeg er enig med anna. jeg synes, vi skal 

bruge egne billeder til forsiden.

birthe lemley

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 Under-

livet.
Vi er en selvstændig forening, som samarbejder med Kræftens Bekæm-

pelse.
Pårørende og andre interesserede er meget velkomne til at blive støt-

temedlem 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. 
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lene og jeg deltog igen i år i den internationale konference for patien-
torganisationer i Frankfurt. konferencen er sponsoreret og organiseret 
af roche. Fra danmark deltog også bestyrelsesmedlemmer fra 6 andre 
danske patientforeninger, nemlig lyle, hjernetumornetværket, netværk 
af tarmkræftpatienter, Fnug (Foreningen af unge med gigt), dbo 
(de brystopererede) og lungekræft. nedenfor er en beskrivelse af de 
højdepunkter for konferencen, som vi mener, kan have interesse for kius 
medlemmer.

Mary Baker, President of the European Brain Council og Consultant 
to the World Health Organisation (WHO), og Catherine Steel fra 
roche bød velkommen. 

mary baker gjorde rede for de emner, som ville blive behandlet i løbet 
af de to dage.
• Støtte til patienter og deres pårørende
• Samarbejde med medicinalindustrien
• Udvikling af nye behandlinger
• Deling af oplysninger om bedste praksis 
• Roche’s engagement over for patienterne

Den første taler herefter var Panos Kanavos, PhD LSE Health, 
London School of Economics 

han stillede spørgsmålet: 
Har vi råd til den nye medicin? 

For at få råd til den nye medicin skal vi enten øge udgifterne til sund-
hedsplejen eller sænke niveauet for sundhedsplejen. dette kan gøres ved 
enten at restrukturere sundhedssektoren eller finde alternative måder at 
finansiere den på eller ved at ændre dækningen af den grundlæggende 
pleje.
denne problemstilling er relevant for alle. i den forbindelse stillede 
panos følgende spørgsmål til deltagerne i konferencen, som kom fra 29 
lande over hele verden.
1) er vi villige til at betale mere i skat?
2) skal vi beskatte tobak og alkohol højere?
3) skal vi indføre højere moms?
4) skal vi forhøje skatterne?
5) skal vi fordele ressourcerne anderledes?
6) skal nogen behandlinger slet ikke foretages?

international experienCe exChange

For patient organisations

FrankFurt, marCh 2012

af birthe lemley

Birthe, Paz fra Spanien, Lene og Marta 

fra Argentina
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7) skal der indføres brugerbetaling?
8) skal vi have privatforsikringer?
9) skal der i stedet ske forandringer i systemet?
10) skal systemet gøres mere effektivt?

de tilstedeværende danskere mente ikke, vi i danmark kunne forhøje 
hverken skatter eller afgifter, men andre deltagere mente godt, det 
kunne lade sig gøre i deres lande. 
beslutningstagerne er oppe mod disse spørgsmål. dernæst viste panos 
makroøkonomiske trends for 8 lande (england, spanien, Frankrig, polen, 
tyskland, italien, Canada og australien). i løbet af de næste 10 år vil der 
i disse lande være færre erhvervsaktive til at sørge for en større aldrene 
befolkning.

i ovennævnte lande var der i 1960
5 erhvervsaktive til at forsørge 1 person på overførselsindkomst
og i 2009
3 erhvervsaktive til at forsørge 1 person på overførselsindkomst

denne tendens ser ud til at fortsætte. det vil efterhånden være sådan, 
at udgifterne til sundhedsplejen vil vokse hurtigere end bruttonational-
produktet. spørgsmålet er hvor længe denne situation kan fortsætte? 
desuden stiger prisen på ny medicin. Vi bliver nødt til at handle i dag, 
ellers vil sundhedsvæsenet ikke være bæredygtigt om 10 år.
de øgede udgifter skyldes for en stor dels vedkommende de nye læge-
midler, der er udviklet inden for de sidste 6 – 7 år. hvordan får vi gjort 
sundhedsvæsenet mere effektivt? hvordan får vi råd til medicinen? panos 
stillede følgende spørgsmål til den tilstedeværende gruppe af deltagere, 
som repræsenterede patientorganisationer fra hele verden. Er vi aktivt 
involveret i denne diskussion? det er ifølge panos en diskussion, som vi 
bliver nødt til at tage. 

Markus Wartenberg, Executive Director/Spokesperson of the 
charitable patient advocacy organisation Das Lebenshaus talte 
om emnet 
samarbejde med lægerne og medicinalindustrien
markus Wartenberg er leder og talsmand for das lebenhaus (en tysk 
patientorganisation), som repræsenterer sjældne tumorer som sar-
komer, gist (gastrointestinal stromal tumor) og nyrekræft. han talte 
om organisationens deltagelse i forsøgsprojekter, som udarbejdes i 
samarbejde med forskerne. organisationen har været medvirkende til 
at skrive bøger om sygdommene og været medorganisator af sarkom-
konferencer. ifølge markus Wartenberg er det vigtigt at samarbejde med 
medicinalindustrien. mange videnskabsmænd, der kigger i mikroskopet, 
har aldrig mødt en patient. ifølge ham er lægernes rolle ved at ændre sig. 
de er ikke længere ”halvguder i hvidt”. patienterne er nu kunder, som er 

mere velinformerede og derfor også i stand til at stille kritiske spørgsmål. 
Vi patienter bør ikke betragte os selv som værende ’kun patienter’. Hans 
organisation har brugt 10 år på at arbejde på lige fod med eksperterne. 
der skal opbygges kendskab til sygdommen. hvis organisationen har 
brug for viden, er det vigtigt at finde de rigtige eksperter at spørge til 
råds. eksperterne kan samtidig drage fordel af at arbejde sammen med 
patientorganisationerne. 
patienterne skal involveres i klinisk forskning. Forskning skal ikke være 
om patienten, men med patienten. 
ifølge markus Wartenberg skal patienterne:
• være forsøgspersoner
• formidle oplysninger
• rådgive eksperter og medicinalindustrien
• gennemgå protokoller
• arbejde sammen med forskerne
• være den drivende kraft i forbindelse med at finde nye muligheder
• hjælpe med at få indført medicinen hurtigere

Ainslie Cahill, Chief Executive Officer, Arthirtis Australia
ifølge ainslie skal vi betragte os selv som værende forbrugere ikke 
patienter. I 2011 besluttede regeringen i Australien at udskyde finansie-
ringen af al ny medicin for at spare penge.
Forbrugerne og sundhedspersonalet protesterede kraftigt. der opstod 
en national kampagne for at omstøde regeringens beslutning.
resultatet blev, at regeringen var nødt til at give sig, og indkøb af al den 
medicin, der var udskudt, blev igen sat på sundhedsbudgettet.
regeringen besluttede også at spare penge ved at fjerne tilskuddet til 
indsprøjtning af gigtmedicin direkte i leddene på gigtpatienter. denne 
beslutning betyder at tusindvis af ældre, handicappede forbrugere ikke 
længere har råd til den form for indsprøjtning. beslutning blev taget for 
at spare penge, og der var ingen forståelse for, hvilke konsekvenser dette 
havde for patienterne. det er endnu ikke lykkedes gigtorganisationen at 
få ændret denne beslutning, men der arbejdes stadig på det.

paneldiskussion mellem Tom Hudson, european Cancer patients Coali-
tion – eCpC, Tatjana Reic, Msc, European Liver Patients’ Association; He-
patos – Croatian association of treated and iii with hepatitis; Croatian 
alliance of hepatitis patients og Pedro Montellano, gamian-europe

diskussionen gik på, hvordan patientforeninger kan hjælpe hinanden 
ved at arbejde sammen. hvis det er nødvendigt at udføre lobbyarbejde 
mod en bestemt europæisk regering, virker det meget stærkere, hvis vi 
arbejder sammen. Vi kan lære af hinanden ved at arbejde sammen.

Efterhånden som vi lever længere, vil flere af os opleve, at vi har flere 
sygdomme samtidig. når vi når de 65, er der mindst 3 sygdomme i 
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vente for os. japanerne har nu en 50 % chance for at blive 100 år.  der 
er forskellige kulturer i de forskellige lande. i uk er der meget alminde-
ligt at danne velgørenhedsorganisationer. i andre lande er patienterne 
mere patroniserede. det er derfor vigtigt at arbejde sammen på tværs 
af kulturer og sygdomme – kun på den måde kan vi få indflydelse på 
regeringerne på europæisk plan.                

Richard Bergstrom, European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations - EFPIA talte om emnet samarbejde 
med medicinalindustrien og sundhedsvæsenet. 
richard bergstrom var før ansat hos roche. han startede med at 
arbejde for en svensk organisation, som arbejdede med patientorganisa-
tioner. han har uddannet 5000 patientrepræsentanter.

han mener, at medicinalbranchen er ved at ændre sig. Vi kan ikke bare 
tage det for givet, at medicinen vil være tilgængelig om 20 år. marke-
derne er ved at ændre sig. Som det er nu, opfinder industrien medicinen, 
sælger den for at generere penge, som den så geninvesterer. industrien 
talte førhen aldrig med patienterne. den fortalte dem, hvad de havde 
behov for. industrien talte på et tidligt tidspunkt med tilsynsmyndighe-
derne om, hvordan de skulle udvikle medicinen. de delte oplysningerne 
i forsøgsprogrammet med tilsynsmyndighederne og tog mod gode råd. 
når lægemidlet blev godkendt, blev det anvendt og betalt. betalerne 
var sundhedsvæsenet og forsikringsselskaberne. når der nu udvikles ny 
medicin, kan man risikere, at sundhedsministeren siger : ”det har vi ikke 
bedt om”, og så bliver medicinen ikke brugt. der er mangel på balance 
mellem, hvad der forventes at blive betalt for, og hvad der rent faktisk 
bliver betalt for.  der er f.eks. ingen der udvikler ny antibiotika, da der 
ikke er nogen, der ville betale for det. der er ikke længere nogen, der 
udvikler Cns-lægemidler, da der ikke er nogen, der vil betale for dem 
heller. Vi skal huske, at kunderne ikke er betalerne. det er politikerne, 
der betaler. 10 professorer kan ikke bestemme, hvad der skal ske. alle 
skal indse, at vi ikke er færdige med at udvikle medicin. de næste årtier 
vil ifølge richard bergstrom byde på personaliseret medicin (medicin 
målrettet til den enkelte patient). afkodning af sygdommen er ikke læn-
gere relevant. det bliver ikke muligt at tjene én milliard pr. molekyle. 

det europæiske marked skrumper. regeringerne har ingen penge, men 
den videnskabelige side er mere optimistisk end nogensinde. hvordan 
kan vi arbejde sammen? der skal prioriteres allerede ved de tidlige idéer. 
der er alt for lidt interaktion mellem patienterne og medicinalindustrien. 
patienterne skal involvere sig. der skal være virkelige patientoplysninger 
i klinisk forskning. Vi patienter bør involvere os i forskning, prioritering, 
udvikling og samarbejde. der er medicin, som ikke længere bliver gjort 
tilgængelig for alle i visse lande. Folk gemmer sig bag statistikker og 
finder en eller anden grund til ikke at lancere medicinen. De fortæller 

ikke rigtig patienterne, hvad der foregår. Velinformerede patienter er en 
trussel mod læger og farmaceuter. 

det er slut med store konferencer på hawaii betalt af medicinalindu-
strien. medicinalindustrien sponsorerer heller ikke længere lægernes 
videreuddannelse. Vi skal sørge for at få indflydelse som patientforening. 
richard bergstrom forklarede, at alt nu er åbent i sverige. det er ok, 
at medicinalindustrien samarbejder med patientforeningerne. det er 
vigtigt at løfte vidensniveauet og udfordre designet af kliniske forsøg. alle 
drager fordel af veluddannede patientrepræsentanter. Vi skal have of-
fentliggjort alle resultaterne. Vi skal fortælle selskaberne, hvilken medicin 
der skal udvikles.
hvordan får vi fat i tilsynsmyndighederne, så vi kan komme hurtigere 
igennem processen med at udvikle ny medicin? det tager ca. 13 år. der 
er ingen accept af nogen risici længere. der er ikke noget incitament for 
tilsynsmyndighederne til at gøre processen hurtigere. Et medicinalfirma 
blev spurgt, hvorfor det kørte forsøg i indien. svaret var, at i indien blev 
forsøget ikke betragtet som uetisk, men det gjorde det i europa, og 
forsøget kunne derfor ikke køre i europa. Vi har enormt høje standar-
der, men det betyder også, at det tager meget lang tid at udvikle nye 
lægemidler. 
det er lige meget om patientforeningen arbejder med cancer, diabetes 
eller hjertesygdomme. de rivaliserer ikke med hinanden. budgettet 
til sundhedsvæsenet i eu er blevet mindre. Vi bliver nødt til at hjælpe 
hinanden og arbejde sammen, ellers er vi dårlige lobbyister.

Roche commitment to patients – Spørgetid med CEO Seve-
rin Schwan, Hal Baron, Head of drug development og COO 
Pascale Soriot
severin schwan, Ceo hos roche 

selv om der nu er problemer med adgang til medicin i europa, er seve-
rin schwan meget optimistisk. der har været en enorm fremgang inden 
for videnskaben og også med at forstå sygdommene på molekyleniveau. 
to produkter er blevet godkendt tidligere end forventet, hvilket virkelig 
har betydet meget for patienterne. årsagen er, at roche har en bedre 
forståelse af sygdommene.  der vil blive udviklet lægemidler, som er 
langt mere fokuseret på medicin til den enkelte. ifølge severin schwan 
er man nødt til at kunne forstå de molekylære årsager til sygdommene. 
man skal ikke kun forstå dna, og man skal kunne forstå, hvad sygdom-
men er.

pascall soriot er ansvarlig for den farmaceutiske afdeling. han fortalte, at 
der næsten dagligt kommer nye produkter. roche har lige haft fremra-
gende resultater med medicin mod gigt. i sidste uge var det skizofreni. 
han tager selv ud og besøger patienterne i deres hjem.
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hal baron tager sig af medicinudviklingsprocessen. han udvikler forsøget, 
så det kan komme til at gøre en forskel i patienternes liv. 

Vi var på forhånd blevet bedt om at udfylde sedler med spørgsmål til 
lederne	fra	Roche.	Der	kom	også	flere	spørgsmål	fra	salen.	

Et af spørgsmålene lød om medicinalfirmaerne arbejder sammen. Svaret 
var, at der rent faktisk er et forsøg i gang, hvor de arbejder sammen. 

roche har 160 produkter under udvikling og samarbejder med sig 
selv. Der bliver dog delt oplysninger med andre medicinalfirmaer, før 
der bliver konkurrence om produkterne, da firmaerne sommetider 
undersøger de samme lægemidler. Derfor bør firmaerne dele oplysnin-
ger med hinanden, før selve udarbejdelsen af produktet går i gang. det 
er et spørgsmål om at overvinde alle årsagerne til, at firmaerne ikke kan 
arbejde sammen.

endnu et spørgsmål var, hvordan vi som patienter kan blive mere 
involveret i kliniske forsøg. svaret var, at det er vigtigt at lære fra folk, der 
har sygdommen, så man bedre kan tage stilling til, hvordan forsøgene 
skal udformes. programmerne bliver bedre, når patienterne involveres. 
eftersom der er et enormt pres på budgetterne, bør alle interessenter 
høres. tilsynsmyndighederne er stærke interessenter og også betalere, 
men patientens stemme bør høres. det er de raske bureaukrater, der 
træffer beslutningerne.
der er netop blevet udviklet en ny type medicin mod hudkræft. den 
blev godkendt med enorm hast. Fase 1-forsøget blev påbegyndt i 2007, 
dataene fra fase 2-forsøget var klar i januar 2011. Fase 3-forsøget blev 
stoppet på grund af succes med fase 2-forsøget, og medicinen blev taget 
i brug. hvis man kan bevise, at den generelle overlevelse er virkelig høj, 
kan man få godkendelse på et tidligere tidspunkt.
det drejer sig om kun at behandle de patienter, som kan have gavn af 
lægemidlet. på den måde kan vi gøre behandlingen mere effektiv.

Cancer udvikler modstandskraft mod visse type kemoterapi. Canceren 
finder en ny signalvej. Det drejer sig om at kombinere Roches egne 
produkter og arbejde sammen med andre firmaer. Måske kan man 
kombinere tre typer kemoterapi og slå canceren ihjel. tilsynsmulighe-
derne bør være mere åbne over for dette. i så fald kunne man starte et 
klinisk forsøg med to lægemidler, som endnu ikke er godkendt. roche 
får godkendelse på forskellige tidspunkter i de forskellige lande. i nogle 
lande går der enorm lang tid. effektiviteten bør forøges.
på dette tidspunkt var der et spørgsmål fra en deltager fra brasilien. i 
brasilien er det meget svært at få adgang til den nødvendige medicin. 
midlet mod brystcancer herceptin er f.eks. endnu ikke tilgængeligt i 

brasilien. 

svaret på dette problem fra roche var differentierede priser. det vil sige 
én pris i de rige lande, og en anden pris i de fattige lande. i kina er der 
allerede differentierede priser. i europe er der differentierede priser i 
rumænien og grækenland. det er et meget vigtigt spørgsmål, men det 
kræver solidaritet fra de rige lande. hvis de rige lande kommer og vil 
have samme priser som i de fattige lande, så er det ikke længere muligt 
at udvikle medicinen.

ifølge roche er det deres sociale ansvar at komme frem med ny innova-
tiv medicin for at forbedre livet for patienterne. roche skal sørge for at 
bringe nye produkter på markedet, som ofte er på markedet i rigtig lang 
tid. der er endnu større fordele for patienterne, når patenterne udløber. 
Der findes en liste over, hvem der udvikler flest lægemidler i verden. 
roche står øverst på denne liste, og listen inkluderer antibiotika. 

roche talte meget om at inkludere patienterne i de kliniske forsøg. der 
er dog også en anden side af sagen – nemlig den emotionelle. der er 
ikke noget, der virker bedre end patientens stemme i firmaet - hvad pa-
tienterne fortæller om deres sygdom. roche har haft møder med deres 
globale ledere, hvor de har haft en patient til at tale. patienter kommer 
og taler ved deres investormøder og selv ved møder med finansanalyti-
kere. det drejer sig om at vide, hvad roches arbejde til syvende og sidst 
betyder for patienten. 

I frokostpausen blev jeg kaldt til side og spurgt, om jeg ville svare på et par 
spørgsmål	og	lade	mig	filme	til	brug	for	undervisning	hos	Roche.	Det	sagde	
jeg selvfølgelig ja til. Det samme skete i Milano sidste sommer, hvor jeg også 
blev	filmet.	Ovennævnte	lader	derfor	ikke	til	blot	at	være	tomme	ord.

Stefan, Frings, MD, Head of Global Medical Affairs Oncology, F. 
Hoffmann-La Roche, Ltd 
emnet var personlig medicin: behandling med skræddersyet medicin til 
den enkelte.
Firmaet er nød til at innovere, for patenterne har udløbsdatoer. hvis 
firmaet ikke kommer op med nye lægemidler, bliver man nødt til at lukke 
forretningen. Vi skal komme med stærkt differentierede lægemidler, som 
har indvirkning på den offentlige sundhed. det er ikke en nem opgave, 
og alle forsøg tager lang tid. Vi skal kunne forstå sygdommens biologi. 
hvad er det patienterne vil have? de vil have et ikke særlig invasivt, oralt, 
enkelt regime - flere molekyler i én pille. Medicinen skal skræddersyes 
til den underliggende biologi. Firmaet skal levere den rigtige behandling 
til den rigtige patient. Det er derfor nødvendigt at finde patientens 
genotype.
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stefan Frings kom med nogle eksempler på personaliseret sundheds-
pleje som følger :
klassiske eksempler : 
•  Herceptin til HER2-pos metastatisk brystcancer godkendt i 1998 

(2000 eu)
• Til tidlig HER2-pos brystcancer godkendt i 2006
• Til HER2-pos gastrisk cancer godkendt i 2010

eksempler fra for nylig:
•  Zelboraf (vemurafenib) til V600(E) muteret malignt melanom
•  Xalkori til metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som er 

anaplastisk lymfom kinase (alk-positiv)

i fremtiden vil sygdommen blive nedbrudt i yderligere undergrupper, 
men det kan så være vanskeligt at foretage forsøg. baseret på den større 
forståelse af sygdommene, vil det være muligt at levere behandlinger, 
som patienterne nemmere kan tåle.

man ved nu, at der er etniske forskelle på, hvordan medicinen virker på 
den enkelte. Når firmaet laver forsøg, skal der findes en gruppe patien-
ter med den samme genotype. Problemet er, hvordan firmaet kan kom-
munikere dette til samfundet. Visse udvalgte patienter bliver behandlet, 
og andre gør ikke. man giver 50 % af sin genmasse videre til sine børn. 
det er bedre, at vi analyserer og sigter mod at udvikle forskellig medicin, 
end at vi spilder penge i sundhedsvæsenet på at behandles patienter ens. 
i fremtiden vil det være vigtigt, at patienten beder om at få foretaget en 
test før behandlingen.

Professor Wolfgang Oertel, Philipps University, Marburg talte 
om emnet: Forståelse af resultaterne af kliniske forsøg
det kan koste mere end 600 millioner euro at udvikle et lægemiddel. 
det svarer til 4,4 milliarder danske kr. udviklingen foregår i 3 faser. de 
to første faser udføres af sikkerhedsmæssige årsager. når den 3. fase 
er gennemført og endepunktet for forsøget har en statistisk signifikant 
virkning på 95 %, bliver produktet godkendt. det er det, medicinalselska-
berne står over for i dag.
Fase 3-forsøget er ofte et placebo-kontrolleret, dobbeltblindt, randomi-
seret, prospektivt multicenterforsøg. man kan ikke lave fusk med data-
ene. Det primære endepunkt skal være foruddefineret og det primære 
endepunkt skal opfyldes.

For at forklare deltagerne hvad et klinisk forsøg går ud på, tog Wolfgang 
oertel udgangspunkt i parkinson syge. han lavede en meget malende 
beskrivelse med forskellige former for rystelser, som han demonstre-
rede, og en sammenligning mellem æbler og pærer. jeg fandt dog stadig 

forklaringen vanskelig at følge med i. 95 % af patienterne skal opfylde de 
foruddefinerede kriterier, før lægemidlet kan godkendes.
til hvert forsøg er der inklusions- og eksklusionskriterier. det kan derfor 
godt være, at man er nødt til at screene 2000 patienter for at finde de 
500, som man skal bruge til forsøget. desuden skal man regne med at 
nogen udtræder af forsøget på grund af bivirkninger, nogen trækker sig 
fra forsøget af andre årsager, og andre bliver simpelthen væk.

Vi fik dernæst regnet middeltallet, gennemsnittet, standardafvigelse og 
konfidensintervallet ud. Mine matematiske evner er imidlertid på et 
begrænset niveau, men gennemgangen var meget pædagogisk.
Vi fik også forklaret Kaplan-Meier-overlevelseskurven, som ofte er base-
ret på et forsøg i to arme. Forsøgspersonerne i den ene arm modtager 
placebo, hvorimod forsøgspersonerne i den anden arm modtager 
forsøgslægemidlet. resultaterne for de to grupper bliver dernæst sam-
menlignet.

Wolfgang oertel nævnte også de lægemidler, som sælges over nettet, 
og som ser ud som ’the real thing’. Indpakningen er den samme som 
for det rigtige lægemiddel. Denne slags import finder ikke sted i Europa, 
men der foregår mange andre ting med lægemidler, der krydser grænser. 
Det kan derfor være svært at finde ud af, hvor lægemidlet egentlig er 
blevet produceret.
Wofgang oertels indlæg gav et godt indblik i kliniske forsøg, men for mit 
vedkommende er der stadig lang vej igen til virkelig at forstå, hvordan 
et klinisk forsøg er skruet sammen. der er dog ingen tvivl om, at det er 
vigtigt for patienterne/patientforeningerne at kunne forstå kliniske forsøg 
og på den måde måske få indflydelse på dem.

Vi hørte dernæst fra

Derek C. Stewart, OBE (orden uddelt af det britiske konge-
hus), National Institute for Health Research for the Clinical 
Research Network
derek er tidligere patient og har mistet stemmen på grund af kræft i 
strubehovedet. Vi var dog stadig i stand til at forstå hans indlæg.
derek er involveret i design af forsøg. hans budskab var, at vi er nødt til 
at kende forskernes sprog for at kunne arbejde med dem. Vi skal være 
med til at forme forskningsstudierne, have indflydelse på politikerne og 
kulturen. Forskerne er så vant til at arbejde alene. de skal være langt 
mere åbne om forsøgsresultaterne. som derek sagde, at hvis han havde 
vidst dengang, hvad han ved nu, skulle der have været en hel anden 
forskning.
derek stillede også spørgsmålstegn ved visse forsøg, som startes, men 
måske slet ikke kan gennemføres. man bør stille spørgsmålet: er forsøget 
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overhovedet muligt? når det ikke er muligt at rekruttere forsøgsper-
soner til et forsøg, er det spild af penge. sommetider er problemerne 
meget enkle. Vi skal arbejde på at gøre forsøgene nemmere at forstå 
for patienterne. rekrutteringen skal forbedres via kommunikation og 
foldere. Vi skal have mere personaliseret medicin. Vi skal huske, at uden 
os ville der ikke være nogen medicinalindustri. Vi skal have netværk om 
klinisk forskning. Vi skal have forskning, der har vores sko på. 

derek nævnte en meget nyttig adresse på nettet, nemlig  
www.testingtreatments.org. på adressen er der en bog om kliniske 
forsøg, som er virkelig tankevækkende. Desværre findes bogen kun på 
engelsk.
Vi skal kontakte videnskabsmændene og spørge dem, hvordan de har in-
volveret patienter og offentligheden i, hvad de foretager sig. ifølge derek 
skal biomedicinske enheder og centre involvere patienterne. Vi skal 
prøve på at få indflydelse på, hvordan de designer forsøgene. Idéerne 
kan komme fra patientgrupper. 

Cyklustiden er ekstrem lang (fra idé til færdigt lægemiddel). hvis man er 
uheldig, bliver lægemidlet ikke anerkendt. antallet af nye lægemidler er 
gået ned, fordi forhindringerne er blevet større.

de forskellige patientgrupper bør begynde at arbejde mere sammen. 
Vi bør ikke konkurrere med hinanden. eu-kommissionen ville blive 
chokeret over at se onkologer og urologer møde op sammen. Vi blev 
opfordret til alle at arbejde sammen – allerede fra om eftermiddagen 
den 7. marts 2012.
det var den opfordring den danske delegation rejste hjem med. 

Hvad fik vi så ud af at deltage i konferencen, og hvad kan vi bruge i KIU?
1)  Vi som patientforening skal sørge for at få indflydelse på, hvordan 

budgettet til sundhedsvæsenet i danmark kommer til at hænge 
sammen. Vi skal have et mere effektivt sundhedsvæsen, så vi også 
i fremtiden kan få råd til den nye skræddersyede medicin. det kan 
gøres ved at undgå ’trial and error’ metoden. Vi bør kun anvende 
medicin, der virker på den enkelte, så patienten undgår behandling 
og bivirkninger fra medicin uden effekt, og sundhedsbudgettet bliver 
sparet for udgiften.

2)  patienterne er nu kunder, som er mere velinformerede og der-
for også i stand til at stille kritiske spørgsmål. Vi patienter bør ikke 
betragte os selv som ’kun patienter’. Patienterne skal involveres i 
klinisk forskning. Forskning skal ikke være om patienten, men med 
patienten. 

3)  der er alt for lidt interaktion mellem patienterne og medicinalindu-
strien. patienterne skal involvere sig. der skal være virkelige patient-

oplysninger i klinisk forskning. i den forbindelse er kiu i gang med at 
få stablet et kursus på benene for bedre at kunne forstå udarbejdel-
sen af kliniske forsøg og for bedre at kunne involvere sig. kontakten 
til dette fik vi gennem Richard Bergstrom i Frankfurt. Hans indlæg 
kan læses ovenstående.

4)  Patientforeningerne skal søge at få større indflydelse på beslutnings-
tagerne. udvikling af ny medicin tager typisk 13 år. det er for lang tid. 
Vi skal forsøge at få tilsynsmyndighederne i tale, så vi kan sikre os, at 
ny medicin ikke ’sidder fast i systemet’. Sagt af en af oplægsholderne: 
det er de raske bureaukrater, der træffer beslutningerne.

5)  det kan lykkes forbrugere og sundhedspersonale at få omstødt 
uhensigtsmæssige beslutninger truffet af regeringen, hvis de står sam-
men (eksempel fra australien er nævnt ovenstående).

der er nok at tage fat på. Vi skal både samarbejde med medicinalindu-
strien og lægerne. For at kunne det skal vi kunne udtrykke os på lige fod 
med dem, så vi bliver respekteret. det vil vi foreløbig arbejde hen imod 
via symposier og konference i danmark og i udlandet og nu også via 
kurser tilrettelagt for patientforeninger.

Referent Birthe Lemley  
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KIU’S KONTAKTPERSONER

Region Syddanmark
lene middelhede
rosenvænget 5a
8722 hedensted
tlf. 51 70 87 83
middelhede@hafnet.dk

anna luise lehner
skibbrogade 14 2.
6270 tønder
tlf. 74 72 59 11
annaluise@privat.dk

martina Christensen siemer
slotsgrunden 1d
6430 nordborg
tlf. 31 16 37 98
martina.christensen@siemens.com

elsebeth glob
tjørnevej 11
5220 odense sø
tlf. 61 65 96 08
elsebethglob@gmail.com

lene aagaard
strandhuse 10
5762 Vester skerninge
tlf. 62 24 44 50 / mobil. 40 56 78 95
lene@inspirafactum.dk

anny locher
søparken 22, jels
6630 rødding
tlf. 74 55 26 19
locherjels@mail.dk

Region Midtjylland
lisbeth rasmussen
struervej 101
7500 holstebro
tlf. 24 22 70 62
r_lisb@yahoo.dk

susie lund
brogade 45 b
8850 bjerringbro
tlf. 86 68 41 74
sol@overgaard.mail.dk

marianne nielsen
t.h. jensensvej 9, øster-snede
8723 løsning
tlf. 75 89 32 77
marianne@hafnet.dk

anna lise Christiansen
lyngklitten 5, bønnerupstrand
8585 glesborg
tlf. 86 38 63 41
lis.chr@nrdn.dk

Region Nordjylland
rigmor krogh
huntuevej 34, ingstrup
9480 løkken 
tlf. 98 88 32 82
huntuen@mail.tele.dk

Region Hovedstaden og Sjælland
joan m. poulsen
urbansgade 3. 1. tv
2100 københavn ø
tlf. 30 24 95 40
poulsen2100@yahoo.dk

susanne blaabjerg
løgstørgade 35,4,tv
2100 københavn ø
tlf. 22 79 36 36
frk.blaabjerg@os.dk

grethe kirkegaard
skovmindevej 3
2840 holte
tlf. 45 42 43 10 / 60 13 43 10
grethekirkegaard@hotmail.com

Frija Sofie Cupas
kajerød Vænge 119
3460 birkerød
tlf.: 29 26 53 73
frija@cupas.dk

heidi andreassen
Værmlandsvej 1
3700 rønne
tlf. 56 95 19 71
heidi_d_a@hotmail.com

solveig geertsen
egebjergvej 25, sørbymagle,
4200 slagelse
tlf. 23 30 54 99
sge@hashoj-net.dk

dorte blou
krogholmen 7, 2840 holte
tlf. 45 42 15 75.
dorte@blou.dk

De trakelektomiopererede
louise sørensen
tlf. 26 20 22 17
trakelektomi@gmail.com

stine bengtsson
tlf. 51 92 63 48
trakelektomi@gmail.com

dorthe andersen
thoravej 6, 2. sal lejlighed 10
2400 københavn nV
tlf. 22 86 09 28
dorthemarieandersen@gmail.com

susan lindsted madsen
solparken 12
3320 skævinge 
tlf. 23 84 67 04
susanlindsted@hotmail.com

du er meget velkommen til at henvende dig til en af vores kontaktpersoner. du kan frit vælge mellem kontaktpersonerne, uanset hvor i landet du 
bor. kontaktpersonerne har selv haft underlivskræft og kan hjælpe med ikke lægelige spørgsmål.
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KIU’S BESTYRELSE

lene middelhede
formand
rosenvænget 5 a  
8722 hedensted  
tlf: 51 70 87 83
middelhede@hafnet.dk
livmoderhalskræft 1997

birthe lemley
næstformand
 Vikingevej 11 
3630 jægerspris
 tlf. 47 53 53 51
blemley@vip.cybercity.dk
Æggestokkræft 2001

eva Frost
sekretær
højkildevej 16a 
8721 daugård
 tlf. 75 89 59 80 
eva.frost@mail.dk
livmoderkræft 2005

marianne nielsen
kasserer
 t.h. jensensvej
8723 løsning 
tlf. 75 89 32 77 
marianne@hafnet.dk
livmoderkræft 1999

birgitte devantier
bestyrelsesmedlem 
deleuransvej 26
7000 Fredericia 
tlf. 75 92 20 98 
bird@ofir.dk
livmoderhalskræft 2004

grethe kirkegaard
koordinator 
skovmindevej 3 
2840 holte 
tlf. 45 42 43 10
grethekirkegaard@hotmail.com
livmoderhalskræft 2006

bettina dinitzen
bestyrelsesmedlem
Venstre ringgade 1
4200 slagelse
tlF. 42 39 12 95
bediarbejde@hotmail.com
livmoderhalskræft 2011

else burmølle
suppleant
stationsvej 40 
7000 Fredericia 
tlf. 52 65 41 95 
eb20@live.dk
Æggestokkræft 2010

anna lise Christiansen
suppleant
lyngklitten 5, bønnerup strand 
8585 glesborg 
tlf. 86 38 63 41 
lis.chr@nrdn.dk
livmoderkræft 2001

anna-lise pedersen
suppleant
kildedalen 5 
4400 kalundborg 
tlf. 59 50 89 72
ald-kdp@hotmail.dk
livmoderkræft 2004

jeannie ter-borch
suppleant
knud den storés Vej 47.b.2.
4000 roskilde
tlf. 26 82 62 44
jeannie@ter-borch.net
Æggestokkræft 2011

anni bødtker schou
suppleant
sønderhavevej 3,
2730 herlev
tlf. 27 29 43 79 
kjeld.schou@fosttunet.com
Æggestokkræft 2009

dorte blou
suppleant
krogholmen 7,
2840 holte 
tlf. 45 42 15 75
dorte@blou.dk
Æggestokkræft 2004

Bestyrelsen

Suppleanter
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krÆFtrådgiVninger

Region Hovedstaden
Center for kræft og sundhed
nørre allé 45 
2200 københavn n
tlf. 35 20 58 05
koebenhavn@cancer.dk

kræftrådgivningen
nørgaardsvej 10
2800 lyngby
tlf. 45 93 51 51
lyngby@cancer.dk

kræftrådgivningen
møllestræde 6
baghuset
3400 hillerød
tlf. 48 22 02 82
hillerod@cancer.dk

kræftrådgivningen
bornholms hospital
ullasvej 8
3700 rønne
tlf. 56 90 91 98

Region Sjælland
kræftrådgivningen
jernbanegade 16
4000 roskilde
tlf. 46 30 46 60
roskilde@cancer.dk

kræftrådgivningen
torvet 11, 1.
4600 køge
tlf. 56 63 82 29

kræftrådgivningen
hasselvænget 5
4300 holbæk
tlf. 59 44 12 22
holbaek@cancer.dk

kræftrådgivningen
dania 5, 1.
4700 næstved
tlf. 55 74 04 00
naestved@cancer.dk

kræftrådgivningen
FrivilligCenter lolland
sdr. boulevard 84, stuen
4930 maribo
tlf. 55 74 04 00

kræftrådgivningen
Værkerne
Frederiksvej 27
4180 sorø
tlf. 55 74 04 00
naestved@cancer.dk

kræftrådgivningen 
i infobutikken
lindegade 3
4400 kalundborg
tlf. 59 44 12 22

kræftrådgivningen i sundhedscentret
odesherred
sygehusvej 5,1.th
4500 nykøbing sj.
tlf. 59 41 01 10
holbaek@cancer.dk

Region Syddanmark
kræftrådgivningen
Vesterbro 46
5000 odense C
tlf. 66 11 32 00
odense@cancer.dk

Frivillig rådgivningen
brogade 35 (i gården)
5700 svendborg
tlf. 23 98 06 95

kræftrådgivningen
blegbanken 3
7100 Vejle
tlf. 76 40 85 90
vejle@cancer.dk

kræftrådgivningen
jyllandsgade 30
6700 esbjerg
tlf. 76 11 40 40
esbjerg@cancer.dk

kræftrådgivningen
nørreport 4, 1.
6200 aabenraa
tlf. 74 62 51 50
aabenraa@cancer.dk

Frivilligrådgivningen 
Forebyggelsescentret
Fredensvej 1
5900 rudkøbing
tlf. 62 51 28 90

kræftrådgivning i
sund by kolding
klostergade 16
6000 kolding
tlf. 79 79 72 80

Region Midtjylland
hejmdal-kræftpatienternes hus
peter sabroes gade 1
8000 århus C
tlf. 86 19 88 11
aarhus@cancer.dk

kræftrådgivningen
banegårdspladsen 2. 1.
8800 Viborg
tlf. 86 60 19 18
viborg@cancer.dk

kræftrådgivningen
overgade 17
7400 herning
tlf. 96 26 31 60
herning@cancer.dk

kræftrådgivningen
kulturhuset
nygade 22
7500 holstebro
tlf. 96 26 31 60
herning@cancer.dk

kræftrådgivningen i sundhedscenter Vest
kirkegade 3
6880 tarm
tlf. 96 26 31 60
herning@cancer.dk
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kræftrådgivning i
sundhedscentret
sygehusvej 7
8600 skanderborg
tlf. 86 19 88 11

kræftrådgivning i randers
sundhedscenter
Vestervold 4
8900 randers
tlf. 89 15 12 15

kræftrådgivning
i sundhedshuset
østergade 9,1.sal
8600 silkeborg 
tlf. 86 19 88 11
aarhus@cancer.dk

kræftrådgivning i
Frivillighuset odder
pakhuset
banegårdsgade 5 8300 odder
tlf. 86 19 88 11
aarhus@cancer

Region Nordjylland
kræftrådgivningen
Vesterå 5
9000 aalborg
tlf. 98 10 92 11
aalborg@cancer.dk

kræftrådgivning i
sundhedscentret
banegårdspladsen, 5, 2. sal
9800 hjørring
tlf. 98 10 92 11

kræftrådgivningen i
de Frivilliges hus
skolegade 9
7700 thisted
tlf. 98 10 92 11

kræftrådgivningen i sundhedscentret
limfjorden
strandparken 48,2 sal
7900 nykøbing mors
tlf. 98 10 92 11
aalborg@cancer.dk

kræftlinjen
tlf. 80 30 10 30
åbningstider:
mandag og fredag kl. 9-21
lørdag og søndag kl. 12-17
lukket på helligdage

rehabiliteringsCenter
dallund
dallundvej 63
5471 søndersø
tlf. 64 89 11 34
dallund@dallund.dk
www.dallund.dk
kræftrådgivninger

jeg ønsker at indmelde mig i kiu - patientforeningen for kvinder 
der har eller har haft kræft i underlivet.

som aktivt medlem - kr. 100 pr. år  
(kvinder der har eller har haft kræft i underlivet)  

som støttemedlem - kr. 75 pr. år  
(pårørende eller andre interesserede) 

jeg ønsker også at være medlem af kræftens bekæmpelse 

navn: _____________________________________________  
adresse: ___________________________________________  
postnr. og by:  _______________________________________  
telefon nr.: __________________mobil. nr.  _______________

indsendes til: kiu, c/o kræftens bekæmpelse, medlemsservice, 
strandboulevarden 49, 2100 københavn ø.

ønsker du at modtage e-mails fra os, bedes du sende din mail 
adresse til kius kasserer marianne nielsen, marianne@hafnet.dk

indmeldelsesFormular

Du kan også  
indmelde dig på  
vores hjemmeside
www.kiuonline.dk
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www.kiuonline.dk

Kræftrådgivningen i odense
Vesterbro 46, 5000 Odense C

Vi er et åbnet mødested for kvinder, der har eller har haft kræft i 
underlivet.

KIU’s træffetider hver 3 onsdag i måneden fra kl. 15 – 17.

20.6.2012.  Samtale og samvær
15.8.2012  Samtale og samvær
19.9.2012   Besøg af Rådgiver Benedicte Juul Husted, som vil tale  

om angst
17.10.2012  Samtale og samvær
21.11.2012  Besøg af overlæge Bente Sørensen OUH
Yderligere oplysninger kan fås hos Lene Middelhede på 51 70 87 
83 eller ved at maile til hende på middelhede@hafnet.dk

Kræftrådgivningen i vejle
Blegbanken 3, 7100 Vejle

Vi er et åbnet mødested for kvinder, der har eller har haft kræft i 
underlivet.

KIU’s træffetid første tirsdag i måned fra kl. 14.30 – 16.30

12.6.2012  Samtale og samvær
7.8.2012  Samtale og samvær
4.9.2012  Samtale og samvær
2.10.2012  Samtale og samvær
6.11.2012  Samtale og samvær
Yderligere oplysninger kan fås hos Lene Middelhede på 51 70 87 
83 eller ved at maile til hende på middelhede@hafnet.dk

Bornholms  hospital: 
Der er ingen faste træffetider på Bornholms Hospital, men har 
du brug for at snakke med nogen, som selv har været igennem et 
kræftforløb, er du velkommen til at kontakte: 
Kontaktperson Heidi Andreassen på tlf. 56 95 19 71 fra kl. 18-20, 
mandag-torsdag og aftale nærmere. 

KIU’s træffetid på herlev hospital.
Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Møde og samvær om kemoterapi og bivirkninger ved  
kemoterapien.
Tirsdag d. 25.9.2012 kl. 15
Vi mødes ved receptionen til stråleterapien. 2 sygeplejersker fra 
Onkologisk afdeling vil indlede, herefter vil der blive mulighed for 
at drøfte spørgsmål ud fra egne erfaringer.
Yderligere informationer kan fås hos Dorte Blou på 45 42 15 75 
eller ved at maile til hende på dorte@blou.dk

Kræftrådgivningen i center for Kræft & Sundhed 
København
Nørre Allé 45, 2200 København

Åbne torsdage
torsdage i lige uger er der “Åben torsdag” på centret  
kl.16.00-18.00.
På disse eftermiddage er der åbent for deltagelse i mange forskel-
lige aktiviteter, arrangeret af patientforeningerne. Her kan du 
møde en vejleder fra KIU.
Yderligere information på 82205805 eller på  
koebenhavn@cancer.dk

Kræftrådgivningen i Aarhus

Se mødedatoer på KIU’s hjemmeside www.kiuonline.dk

Vi har desværre ingen kontaktperson til træffetider i Aarhus for 
øjeblikket, men søger én eller flere som vil påtage sig opgaven.

Henvendelse til Lene Middelhede på middelhede@hafnet.dk

trÆFFetider
I træffetider har du mulighed for at møde tidligere og nuværende 
patienter med underlivskræft. 
Alle, der rammes af en alvorlig sygdom, får på et eller andet tids-

punkt behov for at snakke med et andet menneske, som er eller 
har været i samme situation.
Personlige oplysninger registreres ikke og alle har tavshedspligt.


