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BØRN OG KRÆFT
Hvad siger man til børnene, når mor eller far 
bliver ramt af kræft?

Akupunktur
Kan det mindske smerter og bivirkninger?

Parykker
Ramt af modermærkekræft i hovedbunden. 



Det er oftest voksne, der bliver ramt af modermærkekræft. Og vi 
voksne er rustede til at håndtere den slags. Men hvad med børnene? 
Hvordan får man fortalt dem, at mor eller far lider af en sygdom, 
der kan være dødelig? Det emne har vi talt med psykolog Kirsten 
Heldbjerg om. Hun giver en række gode konkrete råd til at håndtere 
den situation. 

Vi har også været i Børkop for at møde Inge Bech, der fik fjernet et 
modermærke i hovedbunden. Det gav en skaldet plet som Inge ikke 
var glad for. Men nu har hun fundet løsningen på det problem. 
Patientforeningen Modermærkekræft er til for dig. 

Så hold øje med arrangementer i dit nærområde og brug 
foreningen. Meld dig ind i Facebook-gruppen og følg PaMo’s 
officielle side på Facebook. På den måde får du masser af 
informationer om foreningens arbejde. 

Er du interesseret i at vide mere om modermærkekræft 
og måske endda arbejde med i foreningen, så bør du 
sætte kryds i kalenderen og melde dig til ’Nationale 
Modermærkekræftdage’, der finder sted 28-29. marts 2020. 
Det kan du læse mere om inde i bladet. 

God læselyst!

På pletten
Patientforeningen er til for dig

PAMO | 23 36 80 49
Netværksgrupper

AF THOMAS SCHIERMACHER, ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
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NYT FRA 
BESTYRELSEN

ores bestyrelse består af 6 personer, og 
nu er det ca. 7 mdr. siden vi konstituerede 

os og fik arbejdet sat i gang. Vi er 2 medlemmer 
fra den gamle bestyrelse, der fortsatte. Der er 
derfor gået en del tid i bestyrelsen med at lære 
hinanden at kende, at finde ud af hvilke opgaver 
vi skulle tage os af, hvad vi skulle prioritere, og 
hvad med tiden? 

NETVÆRKSMØDER

Har du set kalenderen på vores hjemmeside? 
Der finder du de kommende arrangementer over 
hele landet.

Vi har i den forgangne periode haft fokus på 
at mødes med patienter, pårørende samt vores 
medlemmer landet over, og det har været en stor 
fornøjelse at mødes med jer til både foredrag og 
netværksmøder. 

Vi har i foråret holdt foredrag om behandlingen 
af Modermærkekræft i Ålborg, Århus, Odense 
og i København. Vi har holdt foredrag og afholdt 
netværksmøder i Ålborg, Århus, Åbenrå, 
Odense, Roskilde og i København. Vi synes det 
har været gode oplevelser at mødes med vores 
medlemmer – det har givet gode snakke, og vi 
er mange der har fået nye input til livet med 
kræften. 

Er du interesseret i at komme i kontakt med en 
af vores netværksgrupper, finde ud af om der 
sker noget i din del af landet, så ring 2336 8049 
og få en snak. Har du lyst til at være med til at 
danne en gruppe – så lad os endelig høre fra dig.

Vi har fået henvendelser fra Bornholm. Vi er i 
skrivende stund ved at planlægge at komme på 

besøg i januar for at mødes med patienter og 
pårørende. Bornholm – I vil høre nærmere.

Vi informerer om vores forening via vores 
hjemmeside, vores site Patientforeningen 
Modermærkekræft, Facebookgruppen 
Modermærkekræft, Kræftens Bekæmpelses 
kalender. Medlemmer får tilsendt nyhedsbreve 
med oplysninger om kommende arrangementer

NATIONALE MODERMÆRKEKRÆFTDAGE 2020

Den 28-29. marts 2020 inviterer 
Patientforeningen Modermærkekræft til 2 dages 
konference for medlemmer. Vi skal mødes og 
have input fra forskellige specialister og fagfolk, 
der vil komme med gode oplæg om huden, 
modermærker, undersøgelser, behandlinger og 
ikke mindst det at være ved siden af, at være 
pårørende til en modermærkepatient. 
Læs programmet på side 6.

PATIENTSKOLER FOR NYE 
MODERMÆRKEKRÆFTPATIENTER

På vores sygehuse afholdes der rigtig mange 
forskellige patientskoler for forskellige 
sygdomme. I Århus og i Herlev deltager vi 

AF LENE OTTESEN, FORMAND

V
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på patientskolerne for nye patienter med 
modermærkekræft. Vi præsenterer vores 
forening med et kort oplæg om, hvad vi i 
vores forening kan byde ind med – vi er jo alle 
patienter eller pårørende, hvilket giver en god 
forståelse for, hvad det er vores medlemmer 
sidder med af problemer. Vi udleverer vores 
blade (På Pletten) og vores flyere, så patienterne 
kan finde vores kontaktoplysninger, når de har 
brug for en snak. 

UNGE FAMILIER BERØRT AF 
MODERMÆRKEKRÆFT

Der bliver flere og flere yngre mennesker, der 
rammes af modermærkekræft. Mange i denne 
gruppe er forældre, og vi ved at disse forældre er 
ekstra hårdt ramte. Vi vil gerne i kontakt med jer 
forældre og medvirke til at give jer et tilbud om 
at kunne mødes med andre i samme situation.
Har du lyst til at være med - har du ideer til 
indhold og form for et sådant møde, hører vi 
gerne fra dig. Vi forventer, at vi inviterer en dag i 
foråret 2020.
Kontakt os på tlf. 2336 8049 eller 
mail formand@modermaerkekraeft.dk

AT VÆRE PATIENTERNES TALSMAND

Som bestyrelsesmedlem får vi mange tilbud 
om at udtale os på patienternes vegne. Ofte 
føler vi, at vi har viden og erfaring nok til at 
sidde med i udvalg - andre gange sender vi 
henvendelserne videre ud via FB eller på mail til 
vores medlemmer. Fremover vil der helt sikkert 
komme flere af denne slags henvendelser. Vi 
arbejder på at finde en form, hvor vi hurtigt 
og effektivt kan få kontakt med patienternes 
stemme. Det vil I høre nærmere om. 

DERMAKORPS

Ja, det er navnet på korpset af yngre kirurger, 
som fremover kommer rundt i landet og 
underviser forskellige faggrupper i at spotte 
hudforandringer. Vi har i samarbejde med 
gruppen sikret, at det er nemt at komme i 
kontakt med undervisere osv. Vi er stolte af 
samarbejdet og at være med i dette projekt. 

GENERALFORSAMLING

Der afholdes generalforsamling:
Søndag den 29. marts. 

MPNE NORDIC  MELANOMA NETWORK 
PATIENT  NETWORK EUROPA / NORDIC

Den 11-12. oktober var vi 13 danske deltagere 
afsted til Gøteborg. Vi startede fredag kl. 14 
og sluttede søndag kl. 13. Det var en weekend 
med masser af spændende oplæg, god snak 
og ny viden om hvordan sundhedssystemerne 
virker forskelligt i de nordiske lande, forskellen 
på vores behandlingsmuligheder, viden om 
hvordan vi læser faglitteratur om vores sygdom 
osv. Vi fik knyttet gode kontakter til vores 
søsterforeninger, vi kan helt sikkert lære meget 
af hinanden.
Det var gratis at deltage, vores forening giver dog 
et mindre tilskud pr. medlem til gruppen MPNE 
NORDIC, som har arrangeret konferencen.



Nationale 
Modermærkekræftdage
28-29. marts 2020

Kl: 9.30-10.00

kl: 10.00-10.15

Kl: 10.15-11.00 

Kl: 11.00-11.15

Kl: 11.15-12.15

Kl: 12.15-13.15

Kl: 13.15 –14.30

Kl: 14.30-15.00

Kl: 15.00-15.45

Kl: 15.45-16.00

Kl: 16.00-17.30 

Kl: 19.00 - 

Kl: 7.00-9.00

Kl: 9.15 – 9.45

Kl: 9.45-10.15 

Kl: 10.15-10.30

Kl: 10.30-12.00
- Incl. pause 

Kl: 12.00-13.00

Registrering af deltagere og kaffe

Velkommen og praktiske oplysninger
- v. Lene Ottesen Formand

”Hvordan undersøger jeg huden for 
modermærker”
Tilbud om at se på modermærker kl. 
17,30-19,00
- v. Speciallæge i hudsygdomme Dr. 
Med. Monica Gniadecka

Pause

Forstå modermærkekræft - overblik 
over sygdommen og stadieinddeling. 
Præsentation af DMD – hvad kan 
gode data bruges til for patienterne?
- v. Læge og phd.stud. Neel Maria 
Helvind, Herlev

Frokost

At være pårørende
- v. Psykolog Camilla Schrøder

Kaffe

Gode råd til forebyggelse af 
modermærkekræft
- v. Specialkonsulent i Kræftens 
Bekæmpelse og TrygFondens 
Solkampagne
Christine Behrens

Pause

Håndtering af psykiske og fysiske 
udfordringer ved kræftsygdom og 
behandling
- v. Professor, dr.med., cand.psych.  
Bobby Zachariae

Middag

Morgenmad

Patientinddragelse i 
sundhedsvæsenet, erfaringer fra 
Sundhedsstyrelsens Pakkeforløb for 
modermærkekræft og Medicinrådets 
fagudvalg
- v. Sanne Wingreen 
Bestyrelsesmedlem

Godkendelse af nye lægemidler i EU 
herunder Danmark
- v. Merete Schmiegelow
Næstformand

Pause

Nuværende og fremtidige 
behandlingsmuligheder.
Deltagelse i kliniske forsøg?
- v. Professor Inge Marie Svane

Frokost

Lørdag d. 28. marts 

Arrangementet er kun for medlemmer af PAMO
Foreningens medlemmer får tilsendt invitation med link til tilmelding.

Søndag d. 29. marts 
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KORT

Den forebyggende immunterapi har vist gode 
resultater med næsten halvering af risiko for 
tilbagefald. Men med behandlingen, der går 
ind og påvirker kroppens immunforsvar, er der 
desværre også risiko for nogle bivirkninger. 

På Herlev Hospital har man netop iværksat 
et projekt, støttet med midler fra ’Knæk 
Cancer’, der skal undersøge, hvor mange 
og hvor meget patienter i den forebyggende 
immunterapibehandling er påvirket af 
bivirkninger. 

Undersøgelserne skal belyse omfanget af 
bivirkningerne. Man skal blandt andet finde ud 
af, om den forebyggende behandling giver flere 
eller færre gener, end den gør for dem, der er 
syge af spredning fra modermærkekræft og får 
samme medikamenter. 

”Vi skal undersøge bivirkningernes omfang. 
For eksempel skal vi kigge på, om raske får flere 
bivirkninger af medicinen end dem, der er i 
andre stadier af deres sygdom og dermed ikke er 
erklæret raske. Vi skal også lave videnskabelige 
undersøgelser og for eksempel finde frem til, 
hvilke kroniske bivirkninger, der er på den lange 
bane og søge svar på spørgsmål om, hvordan 
patienter opfatter bivirkninger, og hvordan 
det påvirker deres livsforløb,” siger Inge Marie 
Svane, overlæge og professor.

Projektet følger patienter, der i forebyggende 
behandling mod tilbagefald (adjuverende 
behandling) får immunterapi. Man skal følge 
1.000 patienter i forsøget på at lære mere om 
bivirkningerne af behandlingen med de to 
præparater Nivolumab og Pembrolizumab.

Forskningsprojektet skal fylde de huller, der er 
i lægernes viden om, hvor godt behandlingen 
virker på patienter med modermærkekræft i 
stadie 3. Det skal også undersøges, hvor mange 
patienter, der får tilbagefald, selvom de får den 
forebyggende behandling med immunterapi, og 
hvordan behandlingen indvirker på patienternes 
livskvalitet. 

Projektet er en del af et ph.d.-projekt, som 
løber over tre år og er tildelt Nationalt Center 
For Cancer Immunterapi, der hører hjemme 
på Herlev Hospital. Knæk Cancer har støttet 
projektet med 1.500.000 kr. og det er Inge Marie 
Svane, der leder det. 

Inge Marie Svane, 
professor, overlæge og 
centerleder på Center 
for Cancer Immunterapi 
på Herlev Hospital 
glæder sig over nye 
behandlingsmetoder for 
MMK-patienter. 

Forskning skal 
give tjek på 
bivirkninger 

NYT
AF THOMAS SCHIERMACHER, JOURNALIST  
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På Herlev Hospital har man, i samarbejde 
med Rigshospitalet, taget et nyt initiativ, der 
skal afdække eventuelle konsekvenser for 
fertiliteten i forbindelse med behandlingen af 
modermærkekræft. 

Forskningen skal kortlægge, om forebyggende 
immunterapi har negative effekter på fertilitet. 
Initiativet omfatter både mænd og kvinder. 

Inge Marie Svane, overlæge og professor på 
Herlev Hospital, fortæller at hun ikke kender til 
lignende tiltag. 

”Det har vi ikke undersøgt før, og jeg har ikke 
set andre studier af dette område.”

Kontrolforløbene er udviklet af Herlev Hospital 
og Rigshospitalet og tilsvarende kontrolforløb 
forventes etableret nationalt. Man ser på, 
hvordan immunterapi-præparaterne indvirker 
på hormonbalancer, fertilitet, mændenes 
sædkvalitet mv.

Allerede nu er der et forløb i gang, hvor kvinder 
i immunterapi bliver fulgt tæt med fokus på 
fertilitet og kønshormoner. Det har til formål 
at sikre oplysninger og viden, men fungerer 
også som et tilbud til den enkelte patient, så der 
kan skrides til handling, hvis man opfanger 
forringelser og utilsigtede forandringer. 

I tilfælde, hvor immunterapien 
forringer fertiliteten, er 
det muligt at nedfryse æg 
fra kvinder eller sæd fra 
mænd, og på den måde sikre 
mulighederne 
for senere 
befrugtning. 

Påvirker 
immunterapi 
fertiliteten?

I serien ’Moderne idéer’ har Informations Forlag 
udgivet bogen ’Hvordan mindsker vi uligheden i 
sundhed?’.

Bogen er skrevet af Signild Vallgårda, der er 
historiker, dr.med og professor på Institut 
for Folkesundhedsvidenskab på Københavns 
Universitet. Signild Vallgårda forsker i politiske 
og etiske aspekter af uligheden i sundhed. 

Bogen tager fat på nogle af de misforståelser og 
fejlopfattelser, der er i sundhedsdebatten. Den 
kommer med et bud på en anden måde at se på 
uligheden i sundhed, end den gængse.

’Hvordan mindsker vi …’ er relativ kort med 
sine kun 69 sider, men bogstaverne står tæt og 
informationerne er mange. Er man interesseret i 
sundhedspolitik er bogen interessant læsning. 

Den koster 49,95 kr. trykt på papir og 24,95 kr., 
hvis man kan nøjes med den i elektronisk form. 
Bogen kan findes hos Informations Forlag.

Hvorfor er 
der ulighed i 
sundhedssystemet

Ny bog
Ny bog

•  KOR T N Y T • 



Hverdagen bliver ofte vendt fuldstændig op 
og ned, når en i familien rammes af kræft. 
Overskuddet til praktiske gøremål fordufter. 

Men langt de fleste har faktisk et netværk og en 
omgangskreds med masser af ressourcer, som 
gerne vil hjælpe, men som ikke ved, hvad de 
konkret kan gøre for en kræftramt, de kender.

Appen ’Sammenholdet’ gør det nemt at 
organisere og koordinere hjælp, hvis du eller én 
du kender, har kræft. 

Appen er gratis, og der er masser af muligheder 
i den. Man kan oprette et netværk af venner, 
familie og hjælpere, der kan aktiveres, når 
sygdommen kræver det, og der er brug for hjælp, 
mens sygdomsforløbet står på. 

LIV MED KRÆFT-APPEN ER LUKKET 

Den nye app skal afløse den gamle ’Liv med 
kræft’ permanent. Den lukker og lukningen 
skyldes, at den gamle app krævede en 
opdatering, der var for omfattende. Det er 
ærgerligt, men ’Sammenholdet’ er en fuldgod 
afløser, oplyser Kræftens Bekæmpelse.

App skal hjælpe 
kræftpatienter 
og pårørende

Læs også
På Pletten 
online 

Ny app
Ny app

•  KOR T N Y T • 

På Sammenholdet kan du

Oprette et netværk af hjælpere, hvor I 
kan koordinere hjælp og støtte under 
sygdomsforløbet

Administrere et netværk på vegne af en 
kræftramt

Invitere din familie, venner og bekendte ind 
i netværket

Skrive beskeder til alle i netværket eller til 
de nærmeste pårørende

Bede om hjælp til bestemte opgaver, f.eks. 
transport, madlavning og børnepasning

Kommunikere i et sikkert og lukket netværk 

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

www.modermaerkekraeft.dk
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DET HAR 
ÆNDRET SÅ 
MEGET FOR MIG 
Inge Bech blev ramt af modermærkekræft og mærket 
sad i hovedbunden. Efter det var fjernet, blev der 
transplanteret ny hud, og det efterlod en skaldet plet i 
Inges hår. Den er væk nu, og det er lykken. 

AF THOMAS SCHIERMACHER, JOURNALIST  

ige på hjørnet af to stille veje, midt i den midtjyske by Børkop, 
ligger der et lille, lavt stråtækt hus. Jeg skal møde Inge Bech, 

der har inviteret På Pletten på en kop kaffe. Inge Bech er pensionist 
og nyder livet og børnebørnene, der kigger ind, når de går hjem fra 
skole. Der er kaffe på kanden, da jeg kommer og varme boller med 
smør.
 
På Pletten efterlyste personer med erfaringer fra brugen af parykker 
og hårstykker i Facebook-gruppen ’Modermærkekræft’.  Inge 
Bech svarede hurtigt, at hun gerne ville deltage i et interview til 
magasinet og nu sidder vi her i den hyggelige spisestue klar til en 
snak om, hvad det betyder at mangle hår efter at have fået fjernet et 
modermærke. 

”Jeg er så glad for det. Det har ændret så meget for mig,” siger Inge 
Bech, da vi tager hul på snakken om hårstykker og parykker. Inge 
har et lille stykke hår, der er kunstigt, som hun sætter på med clips. 
Det ligner hendes eget hår, og hvis man ikke kigger efter det, så 
opdager man det aldrig. 

”Jeg har selv fortalt alle om det, for det er fedt, at det kan lade sig 
gøre,” siger Inge, der er 71 år og pensioneret igennem en årrække fra 
jobbet som advokatsekretær. 

Grunden til at Inge mangler hår er, at hun har haft et langvarigt 
forløb med cancer. Først fik hun brystkræft, senere opdagede hendes 
svigerdatter et modermærke i Inges hovedbund, der viste sig at være 
kræft i. 

L

•  PA R Y K K ER • 
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Modermærket i hovedbunden blev fjernet i 2013 
sammen med to lymfekirtler i halsen. Såret 
blev dækket med hud fra en transplantation, 
hvor lægerne flyttede hud fra Inges lår til 
hovedbunden. Nu var alt i orden bortset fra en 
bar plet i hovedbunden. 

DÆKKEDE OVER DET

Den plet levede Inge med længe. Når hun skulle 
uden for hjemmets fire vægge, dækkede hun 
altid hovedet til, så ingen fik øje på den skaldede 
plet

”Jeg prøvede at dække over såret, og gik næsten 
altid med kasket. Det var jo også et udsat 
område. Og så er det med håret jo noget andet 
for os piger, end det er for mænd. De skraber jo 
tit hele hovedet, hvis de bliver skaldede, men jeg 
tror nok, jeg ville se syg og mærkelig ud, hvis jeg 
gjorde det,” siger Inge Bech.

Selvom man har en skaldet plet i hovedbunden, 
skal resten af håret jo klippes og en dag gjorde 
Inges frisør hende opmærksom på, at der kunne 
være en anden løsning end at dække hovedet, 
hver gang hun skulle uden for en dør. Hun 
kunne jo få et hårstykke, der dækkede pletten. 
Et dybt sår, som det man har efter at have fået 
et modermærke fjernet, er længe om at hele og i 
lang tid levede Inge med det. 

”Der gik lang tid, før det helede helt færdigt. Og 
man kan først få det efter såret er helet, så der 
gik nok 1½ år, før det var aktuelt,” fortæller Inge.

FRISØREN GJORDE FORSKELLEN

”Det var min frisør, Morten, der sagde, at man 
kunne få sådan et stykke. Han fik det også lavet 
til mig,” siger Inge Bech. 

Siden Inge fik hårstykket, har hun ikke været 
plaget af tanken om den bare plet. Det har 
ændret hendes hverdag til det bedre. Hun kan 
bade med det, være ude blæsevejr og gøre lige 
hvad hun har lyst til. Og Inge er heller ikke 
flov over det. Tværtimod er hun glad for at få 
muligheden for at fortælle. Andre kan jo sidde 
med samme problem uden at vide, at der er en 
løsning, der ligger lige for. 

”Det har været en stor forandring til det bedre. 
Og det har været så let. Jeg søgte om hjælp til 
det gennem kommunen og derigennem fik 
jeg en henvisning fra Odense Hospital. Så fik 
jeg en rekvisition på 3.400 kroner og kostede 
det mere, skulle man selv betale resten. Men 
jeg har sagtens kunne holde det inden for 
beløbsgrænsen,” fortæller Inge Bech. 

Inge Bech er ikke genert, og hun tager 
hårstykket af og viser, hvordan man tager det af 
og sætter det på. Og man kan tydeligt se, hvorfor 
hun er glad for, at hun har fået hårstykket. For 
pletten er stor og man kan ikke undgå at se den, 
når Inge ikke har det lille hårstykke på. 

”Det er ingen hemmelighed, at jeg har det. Mit 
lille barnebarn siger endda til de andre børn i 
SFO’en: ”Se, min farmor har paryk,” siger Inge 
med et smil.

Jeg prøvede at dække 
over såret, og gik næsten 
altid med kasket. Det var 
jo også et udsat område. 
Og så er det med håret jo 
noget andet for os piger, 
end det er for mænd.

•  PA R Y K K ER • 
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Hvad er det, man får, hvis man gerne vil have 
dækket pletten, fordi man har fået fjernet et 
modermærke i hovedbunden. Hvilke processer 
skal man igennem? Hvad koster det? Og er det 
svært? 

Dét har vi spurgt Claus Toftild om. Han har i 
mere end 20 år arbejdet med alternativt hår, som 
man kalder parykker og hårdele i branchen. 
Det startede med, at faderen solgte parykker i 

frisørforretningen hjemme i Aalborg. Da Claus 
senere selv blev uddannet som frisør, rejste han 
til udlandet for at arbejde og samle erfaring. 
Han arbejdede blandt andet på en fabrik, der 
lavede parykker og hårproteser i Tyskland. 
Det gav ham idéen til at starte en virksomhed i 
Danmark med netop det som speciale.

Man kan altid selv bestille og betale for en 
paryk eller hårdel, men har man fået fjernet et 

AF THOMAS SCHIERMACHER, JOURNALIST  

En bar plet i hovedet vil de færreste synes om. Heldigvis er der løsninger, 
der er ganske fine og ikke til at få øje på. Vi har talt med Claus Toftild, der er 
indehaver af Toftild Alternativt Hår, som er er en specialforretning med mere 
end 40 års erfaring inden for parykker, toupeer og specialdesignede hårdele. 

Nyt hår efter 
hudtransplantation

Claus Toftild indehaver af Toftild Alternativt Hår
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modermærke med deraf følgende bare pletter 
i hovedbunden, er der mulighed for at søge 
tilskud til en løsning. Derfor er der ingen grund 
til selv at punge ud, for ifølge Serviceloven 
§ 112 har man ret til økonomisk hjælp til en 
toupe, paryk eller hårdel, hvis man har et varigt 
hårtab.

”Man skal starte med en henvisning fra sin 
egen praktiserende læge, hvis man vil have et 
tilskud. Der skal være en lægefaglig vurdering, 
der siger at der er tale om et varigt hårtab, og 
at det er nødvendigt at få lavet en hårdel, der 
kompenserer, ” siger Claus Toftild.

Det allerførste man skal gøre, er at kontakte 
egen læge eller speciallæge. Herefter kan man 
kontakte kommunen og søge om tilskud. Hvis 
man opfylder betingelserne, modtager man 
en bevilling og med den i hånden, kan man gå 
videre i processen. 

Næste skridt er at finde en leverandør. Der er 
parykmagere og frisører, der kan hjælpe dig. 
Find én, du føler dig tryg ved. Der er en del 
steder rundt om i landet med specialviden inde 
for parykker, toupeer og hårdele.

HÅRET SKAL PÅ PLADS

Hos parykmageren skal der ske flere ting. 
Det måske allervigtigste er at få valgt den 
rigtige hårfarve. Her hjælper personalet i 
parykmageriet. Du skal være forberedt på, at du 
sikkert har flere grå hår, end du regner med! Når 
farven er valgt, så skal der vælges mellem ægte 
hår og kunstfiberhår.

Hårproteser af ægte hår tåler mere end dem, der 
er lavet af syntetiske hår. De kan klare føntørrer 
og krøllejern, mens syntetisk hår er mere 
følsomt over for varmepåvirkninger – de kan 
ikke klare høje varmegrader. Hvis hårprotesen 
er lavet af ægte hår, kan den tåle både voks, 
hårlak og andre hårprodukter. Og den skal 
også formes og sættes ganske som dit eget hår, 
hvis du har været ude i blæsevejr eller nede i 
swimmingpoolen.

Hårlængden gør en 
meget stor forskel i pris. Jo 
længere hår man vil have, 
jo dyrere bliver det

•  PA R Y K K ER • 
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Ifølge Claus Toftild er der forskel på, hvilke 
beløb de forskellige kommuner giver i støtte. 
Kommunerne fastlægger lokalt et serviceniveau 
og derfor kan man ikke sige noget om størrelsen 
på tilskuddet. Det bevilges altid efter en konkret 
og individuel vurdering. 

”De fleste kunder vi har får fuld dækning. Men 
hårlængden gør en meget stor forskel i pris. Jo 
længere hår man vil have, jo dyrere bliver det,” 
siger han og uddyber: 

”I en hestehale på 30 cm. er det kun 40 procent 
af hårene, der rent faktisk er 30 cm. lange. Det 
betyder, at der skal mange hestehaler til, hvis 
man skal lave et produkt med langt hår. Det 
kan kræve op til otte hestehaler, og så bliver det 
dyrere” siger han. 

Hvis man kan nøjes med noget, der er i 
standardlængde, så er det nemmere. Hos Toftild 
har de et udvalg af de mest gængse farver i 
standardlængden på lager. Standard betyder 
max. 20 cm. langt hår. 

Der er selvfølgelig også en dialog om, hvilken 
frisure man vil have.  Hos Toftild bruger man 

Det siger Serviceloven 
om hjælpemidler

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler 
til personer med varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne.

Det skal de gøre i tilfælde, hvor 
hjælpemidlet i væsentlig grad kan 
afhjælpe de varige følger af den nedsatte 
funktionsevne, kan lette den daglige 
tilværelse i hjemmet, eller er nødvendigt 
for, at man kan udøve et erhverv.

Der gives ikke støtte til hjælpemidler, 
som ansøgeren selv har anskaffet, inden 
bevilling er givet. 

Støtten gives til det bedst egnede, billigste 
hjælpemiddel. Hjælpen kan gives som 
udlån, et kontantbeløb eller udleveres.
fritaget for betaling af boafgift.

Kilde: Serviceloven
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hudlim og paryktape til at fæstne hårdelen, 
andre benytter en form for clips. 

”Limen er vandbaseret og uden 
opløsningsmidler. Vi tester altid kunden for 
allergi overfor limen. Inden vi bestiller håret, 
påfører vi hudlim på kundens underarme for at 
se, om der er en reaktion. Vi har aldrig oplevet, 
at kunder har haft reaktioner på hudlimen, men 
hudtesten er obligatorisk,” siger Claus Toftild. 

En hårdel, der er sat på med lim eller paryktape, 
har en levetid på tre til fire måneder. Når den tid 
er gået, skal den udskiftes. Hos Toftild bestiller 
man et stykke på 18x24 cm, og er der tale om 
mindre pletter, kan man så skære flere stykker 
ud. Det er med til at holde prisen nede. Man kan 
få hårstykkerne med hjem og selv stå for at få 
hårstykket sat fast eller få frisøren til at hjælpe 
med det. 

Den folie håret sidder på er ganske tynd - kun 
0,04 millimeter. På den sidder håret fast. Det kan 
lyde som om det er skrøbeligt, men det er det 
ikke. 

”Det går ikke løs. Selvfølgelig bliver limens 
kontakt til huden lidt dårligere med tiden, så 
derfor er det nødvendigt at få skiftet den ind i 
mellem,” fortæller han. 

At der er forskel på transplanteret hud og 
almindelig hud er ikke et problem. Heller ikke 
når man skal lime hårstykket fast på den på 
transplanterede hud. ”Det kan man sagtens,” 
siger Claus Toftild.

”Forskellen på transplanteret hud og almindelig 
hud er, at på transplanteret hud hænger 
hudcellerne sammen, og der er mindre 
svedproduktion. Det betyder, at hudoverfladen 
bliver mere glat. Men det gør ingen forskel i det, 
vi laver med håret,” siger han. 

Og til dem, der ikke kan lide at få fjernet plaster 
beroliger han: 

”Man mærker ikke en dyt, når vi tager det af.”

Hvor kommer håret fra?

Når man som kræftpatient mister håret, 
fordi man får kemoterapi, får man tilskud til 
at købe en paryk. Hårtabet er midlertidigt, 
og langt de fleste af de parykker, der 
anvendes til dette formål, er fremstillet i 
kunstfiberhår.

Det kunstfibermateriale, man bruger til 
disse parykker, er i dag så godt et produkt, 
at det kan behandles næsten, som var det 
ens eget hår. Og det er ofte meget svært at 
se forskel på kunstfiber og ægte hår.

Parykker fremstillet af ægte hår er en del 
dyrere end kunstfiberhår. Derfor vælger 
mange i dag en paryk i kunstfiber, hvis de 
skal i kemoterapi.

De fleste parykker i dag bliver fremstillet af 
kunstfiberhår og fremstilles i Østen - typisk 
i Kina. Ægtehårsparykker laves fortrinsvis 
af indisk og kinesisk hår. På fabrikkerne 
i Kina bruger man sjældent europæisk 
hår, primært fordi der ikke findes meget 
europæisk hår på markedet og det derfor er 
meget dyrt at købe.

Der er få steder i Danmark, som tager imod 
hårdonationer og fremstiller parykker af 
ægte, europæisk hår efter den traditionelle 
metode. Det donerede hår bliver kun brugt 
til patienter, der har mistet hår på grund af 
sygdom, men det kan ikke garanteres, at 
det er en kræftpatient, der får glæde af lige 
netop din donation. Prisen vil, på grund af 
det tidskrævende håndarbejde, være højere 
end prisen på en syntetisk paryk.

Kilde: cancer.dk 
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Al erfaring viser, at jo tidligere sygdommen 
konstateres og jo tidligere der igangsættes 
behandling, jo bedre chance er der for 
helbredelse, målrettet behandlingsforløb og for 
større overlevelsesprocent.

En lang række behandlere som eksempel 
frisører, massører og fodterapeuter har i deres 
klinik/salon tæt kontakt med deres kunder/
klienter og kan observere forandringer i huden.

Dermakorps tilbyder at undervise i hvordan man 
som behandler kan spotte disse hudforandringer. 
Undervisningen kan foregå på uddannelsesstederne 
eller ved arrangementer hos de enkelte brancher.
Undervisningsmaterialet er lavet af 
behandlende plastikkirurger og dermatologer og 
ud fra gældende nationale kliniske retningslinjer 
for behandling og spotning af modermærkekræft.

HVEM ER DERMA KORPS? 
HVORDAN KOMMER I I GANG?

Underviserne i Dermakorps har altid minimum 
6 måneders klinisk erfaring i at spotte og 
behandle modermærkekræft og de har alle et 
godkendt dermatoskopi-kursus.

KONTAKT/
UDDANNELSESANSVARLIGE: 

Jylland og Fyn: 
Ahmad Makki: 60 69 24 11

Sjælland: 
Magnus P. Bjarnason Obinah: 23 61 53 79

Mail: 
derma@modermaerkekraeft.dk

I Danmark konstateres årligt mere end 14.000 nye tilfælde af 
hudkræft og mere end 3.000 nye tilfælde af modermærkekræft.

Nyt korps underviser 
i at spotte hud- og 
modermærkekræft

AF ALAN WIINGREEN, PAMO  

Priser 

1 lektion (1,5 time) 
inklusiv transport: 

kr. 1.500,-

Efterfølgende lektioner: 
kr. 1300,-



Kræft er en livstruende sygdom. Heldigvis 
bliver der hele tiden udviklet nye og forbedrede 
behandlingsmetoder, som kan helbrede 
patienter med kræft. Desværre er der stadig 
mange kræftpatienter, som ikke kan helbredes 
og det betyder, at nogle patienter må indstille sig 
på, at de i løbet af kortere eller længere tid vil dø 
af deres sygdom.

De bedre behandlingsmetoder og den generelt 
bedre sundhedstilstand i befolkningen gør, at 
flere og flere har behov for en palliativ indsats på 
forskellige niveauer. Tidligere var den palliative 
behandling primært målrettet den sidste tid i 
livet, men i dag bliver der lagt større og større 
vægt på, at mennesker med en livstruende 
sygdom, har behov for palliativ pleje for at 
få en højere livskvalitet i et langt permanent 
sygdomsforløb.

HVAD ER PALLIATIV MEDICIN?

Palliativ medicin er den medicinske 
fagbetegnelse for lindrende behandling, der 
gives til patienter, hos hvem man ikke kan fjerne 
eller helbrede kræftsygdommen fuldstændigt.

Behandling skal hjælpe på to ting. Den skal 
forebygge nye udbrud af sygdommen og 
samtidig lindre symptomerne for patienten. 
Derfor kommer en grundig vurdering af 

patientens symptomer altid til at 
danne grundlag for behandlingen. 
Læger og sygeplejersker kortlægger 
symptomernes omfang og grad, 
både før og efter behandlingen 
er påbegyndt. De registrerer også 
bivirkningerne, hvis der er nogle.

Hvad man kan sætte ind med af 
behandling er afhængigt af, hvor 
patienten er i sygdomsforløbet. Særligt 
svært bliver det i de sidste stadier 
af sygdommen. Her skal lægen og 
patienten nøje afveje den forventede 
effekt af fortsat behandling kontra 
en eventuel forringelse af livskvalitet 
på grund af nye undersøgelser og 
bivirkninger.

HVAD ER MÅLET MED BEHANDLINGEN?
 
Formålet med indsatsen er at fremme 
livskvaliteten hos patienten og familien, når 
de sammen står overfor de udfordringer 
og problemer, der er forbundet med den 
livstruende kræft eller spredning. 

Patienter med uhelbredelig kræft og kort 
forventet levetid har mange gener. Det er 
hårdt for psyken og det at være syg trækker 
også store veksler på kroppen. I det hele 

Flere kræftpatienter har behov for hjælp til behandling af 
symptomer af uhelbredelig kræftsygdom. Det gælder også for 
patienter med modermærkekræft. Med palliativ behandling får 
man hjælp til at gøre livet mere behageligt – også selv om man lever 
med en cancer, der ikke kan helbredes. 

KILDE: CANCER.DK OG SUNDHED.DK
BEARBEJDET AF: THOMAS SCHIERMACHER

Palliativ 
behandling
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taget bliver det ofte 
meget komplekst og 

behandlingen kan 
sagtens kræve hjælp 

fra et palliativt team, der 
eksempelvis kan bestå 

af sygeplejersker, læger, 
psykologer, fysioterapeuter 

og socialrådgivere, der ofte 
vil samarbejde på tværs af 

specialer. 

Familien spiller selvfølgelig også 
en stor rolle, sammen med nære 

venner. Det er vigtigt at de nærmeste er 
involverede i plejen. 

DEN SIDSTE TID

Palliativ behandling kan ikke 
helbrede kræft eller andre 
sygdomme. Behandlingen skal lindre 
og hjælpe. I den sidste hårde tid af et 
sygdomsforløb vælger nogen at være 
hjemme, mens andre er indlagt. Er 

man hjemme kan det palliative team 
arbejde sammen med din egen læge og 
hjemmesygeplejen og sikre den bedst 

mulige smertelindring, pleje og omsorg 
i trygge rammer i hjemmet og er man 

indlagt gør personalet på hospitalet det 
samme. 

teamet sørger for vejledning i god 
smertelindring, i kommunikation og i de 

psykiske og sociale problematikker, som man 
selv og de pårørende oplever i den sidste tid.

Hvis man kommer på hospice, kan man ofte 
fortsat få behandling af det palliative team. 
Nogle hospicer har deres eget palliative team, 
der yder kompetent hjælp.

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at sikre en 
værdig og godt forløb for kræftpatienter, hvor 
helbredelse ikke er mulig. På hjemmesiden 
Cancer.dk kan du finde mere uddybende 
viden om den palliative indsats på 
kræftområdet i Danmark.

Sådan definerer 
Sundhedsstyrelsen palliation

Den palliative indsats har til formål at 
fremme livskvaliteten hos patienter og 
familier, som står over for de problemer, der 
er forbundet med livstruende sygdom, ved 
at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig 
diagnosticering og umiddelbar vurdering og 
behandling af smerter og andre problemer 
af både fysisk, psykisk, psykosocial og 
åndelig art. 

Tilbyder lindring af smerter og andre 
generende symptomer

Bekræfter livet og opfatter døden som en 
naturlig proces

Tilstræber hverken at fremskynde eller 
udsætte dødens indtræden

Integrerer omsorgens psykiske og åndelige 
aspekter

Tilbyder en støttefunktion for at hjælpe 
patienten til at leve så aktivt som muligt 
indtil døden

Tilbyder en støttefunktion til familien under 
patientens sygdom og i sorgen over tabet

Anvender en tværfaglig teambaseret 
tilnærmelse for at imødekomme behovene 
hos patienterne og deres familier, inklusive 
støtte i sorgen om nødvendigt

Har til formål at fremme livskvaliteten 
og kan også have positiv indvirkning på 
sygdommens forløb

Kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet i 
sammenhæng med andre behandlinger/
indsatser, som udføres med henblik 
på livsforlængelse, som fx kemo- eller 
stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, 
som er nødvendige for bedre at forstå 
og håndtere lidelsesfyldte kliniske 
komplikationer.

Kilde: Rehpa.dk
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Et behandlingstestamente 
sikrer at du selv bestemmer
Alle burde få lavet et behandlingstestamente, selvom om de hverken er syge eller 
gamle. Det mener familieadvokat, Helle Brandt, som i mange år har arbejdet med 
testamenter og fremtidsfuldmagter. Proceduren er enkel: Et behandlingstestamente 
er lavet med en håndfuld klik på hjemmesiden Sundhed.dk. Men svarene kræver 
overvejelser - og en alvorlig snak med de nærmeste. 

Vil jeg genoplives, hvis jeg kommer ud for en 
ulykke, der gør, at jeg permanent bliver ude 
af stand til at tage vare på mig selv fysisk og 
mentalt? Eller vil jeg have livsforlængende 
behandling, hvis jeg er så syg, at jeg alligevel vil 
dø i den nærmeste fremtid? Det er noget af det, 
man skal beslutte sig for, når man giver sig til 
lave et behandlingstestamente.

Det blev muligt at lave et behandlingstestamente 
den første januar i år. Det erstattede 
’livstestamentet’, som handlede om det samme.”

Der er dog én væsentlig forskel,” forklarer Helle 
Brandt, der er advokat og specialist i rådgivning 
indenfor familie- og arveret.

AF BERIT JARMIN, JOURNALIST  

Helle Brandt, 
advokat og specialist 
i rådgivning indenfor 

familie- og 
arveret
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”Beslutninger truffet i et behandlingstestamente 
er bindende for sundhedspersonalet – 
livstestamentet var kun vejledende,” siger hun. 

Det betyder, at sundhedspersonalet er forpligtet 
til at undersøge, om man har oprettet et 
behandlingstestamente, hvis man bliver indlagt, 
og følge det, som står i det. Også selvom de 
pårørende mener noget andet.

TAG DEN SVÆRE SAMTALE

Hos Kræftens Bekæmpelse ringer ca. 14000 
årligt til Kræftlinjen for at få rådgivning. En 
del af henvendelserne handler om, hvordan 
man taler med de pårørende, om sine 
behandlingsønsker for den sidste tid, når man er 
uhelbredelig syg. Det fortæller psykolog og leder 
af Kræftlinjen, Marie Lawætz.  

”Det er noget af det tungeste, som man kan 
komme ud for følelsesmæssigt. Især hvis den 

Jeg anbefaler, at 
man laver både en 
fremtidsfuldmagt og et 
behandlingstestamente 
og betragter dem som 
’sideordnede’. 

Skal jeg også lave en 
fremtidsfuldmagt? 
Og hvad er forskellen?

Et behandlingstestamente og en 
fremtidsfuldmagt handler om noget af 
det samme, men der er også væsentlige 
forskelle. 

En fremtidsfuldmagt er et dokument, 
som giver en anden, typisk en pårørende, 
beføjelser til at træffe beslutninger på 
dine vegne, hvis du ikke længere er ved 
dine fulde fem, eller er så syg, at du ikke 
kan varetage dine egne interesser. Det kan 
være, hvis du bliver dement, kommer ud 
for en ulykke eller din mentale dømmekraft 
bliver svækket. Det behøver ikke være den 
samme person, der skal varetage alle dine 
interesser. 

Fremtidsfuldmagten kan handle om 
alt fra hvem, der skal bestemme, hvor 
hunden skal bo til hvem, der skal stå for 
at sælge huset. Man kan også udpege 
en ansvarlig for at træffe beslutninger 
om livsforlængende behandling i en 
fremtidsfuldmagt. 

”Jeg anbefaler, at man laver 
både en fremtidsfuldmagt og 
et behandlingstestamente og 
betragter dem som ’sideordnede’. 
Behandlingstestamentet er som 
udgangspunkt det, som sygehuspersonalet 
er forpligtet af, hvis det findes,” siger Helle 
Brandt.

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt 
via hjemmesiden familieretshuset.dk 
eller få en advokat til at hjælpe dig. Før 
den er gældende, skal den tinglyses og 
underskrives hos en notar.
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syge fornemmer, at familien bliver såret, 
hvis de for eksempel ikke ønsker at modtage 
livsforlængende behandling,” siger hun. 

”Derfor giver det en stor ro, når man har fået det 
gjort.” 

Det kan være godt at få talt om sine ønsker og få 
dem skrevet ned. Det gælder især i tilfælde, hvor 
man kan forudse, at man kan være uenig med 
sine pårørende om, hvad der skal ske, eller der 
er uenighed imellem familiemedlemmerne. 

”Det er i forvejen en meget stresset situation, 
når et familiemedlem er døende, så at alle 
er klar over, hvad den syge ønsker, og at det 
skal respekteres, betyder meget. Også for de 
pårørendes forhold til hinanden bagefter,” siger 
Marie Lawætz. 

Ligesom Helle Brandt, mener hun, at alle burde 
tage stilling til livets allersidste rejse, selvom 
man ikke er uhelbredelig syg eller gammel.

”Man kan jo aldrig vide, om man kommer til at 
gå over det forkerte kryds den forkerte dag. Den 
slags kan komme ud af det blå,” slutter hun.

Det er i forvejen en 
meget stresset situation, 
når et familiemedlem 
er døende, så at alle er 
klar over, hvad den syge 
ønsker, og at det skal 
respekteres, betyder 
meget 

Det er Familieretshuset, som bestemmer, 
hvornår en fremtidsfuldmagt træder i kraft 
ud fra en lægeerklæring. Både du eller dine 
pårørende kan anmode om, at den bliver 
sat i kraft.  

Har du ikke lavet et behandlingstestamente 
eller udpeget en beslutningsansvarlig i 
en fremtidsfuldmagt, der er trådt i kraft, 
på det tidspunkt, hvor der skal tages 
stilling til livsforlængende behandling eller 
genoplivning, er det en læge, der træffer 
beslutning om din behandling sammen 
med dine pårørende.

Kan man fortryde et 
behandlingstestamente?

Man behøver ikke at logge på Sundhed. dk 
for at ændre sit behandlingstestamente, 
hvis man er indlagt og ligger på det yderste. 
Ifølge juraen kan man ændre det mundligt, 
hvis enten sundhedspersonalet eller flere 
pårørende har hørt eller set, at man har 
givet udtryk for det. 

Marie Lawætz, 
psykolog og leder af 

Kræftlinjen hos Kræftens 
Bekæmpelse
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ASYMMETRI 
Syge modermærker har 
ofte en asymmetrisk form.

BORDER (GRÆNSE)
Syge modermærker har 
ofte en sløret eller ujævn 
afgrænsning til den 
omgivende hud.

COLOR (FARVE) 
Syge modermærker har 
ofte flere forskellige farver.

DIAMETER 
Et modermærke der har 
vokset sig større end 6 mm. 
kan være tegn på et sygt 
mærke.

EVOLUTION (UDVIKLING)
Modermærker der pludseligt 
og hurtigt forandrer form, farve 
eller størrelse bør man også 
holde ekstra øje med. 

DET SKAL DU HOLDE ØJE MED

Hold øje 
med din 

hud!
Man kan selv holde øje med faretegn fra modermærker ved at følge ABC-reglen. 

Se desuden: tjekdinhud.nu og hudkræft.com, hvor du kan finde mere information 
og vejledning til, hvordan du kan tjekke dine modermærker.



Hvad siger man til børnene, når mor 
eller far bliver ramt af kræft? Det 
kommer an på mange ting. Især med 
modermærkekræft, hvor der er stor 
forskel på et enkelt mærke, der kan 
fjernes fuldstændigt med en operation, 
eller tilfældet hvor kræften har spredt sig. 

AF  THOMAS SCHIERMACHER, JOURNALIST  

Hvordan fortæller man det til børnene, når man 
selv er ramt af kræft? Det er et svært spørgsmål, og 
det er svært at svare på de spørgsmål børnene har 
eller som de ikke ved, at de gerne vil have svar på. 
Hvor meget skal de vide, og hvordan skal den triste 
og skræmmende besked serveres.
 
Der er mange forskellige typer kræft, og 
modermærkekræft skiller sig ud, fordi den opfører 
sig anderledes and mange af de andre kræftformer. 
Det fortæller psykolog Kirsten Heldbjerg, Kræftens 
Bekæmpelse.

”Modermærkekræft adskiller sig, fordi der er en 
meget høj procent af overlevelse. Og får man det 
fjernet i tide, bliver man rask med en relativt lille 
operation. Man kan jo være i den situation, at man 
’slipper’ med at operere og fjerne modermærket, 
og så er man i princippet kureret, hvis der ikke er 
spredning,” siger hun. 

?Hvad med 
børnene 
når kræften 
rammer?



 . . .  e f ter  5 år  er 

 . . .  e f ter  5 år  er 

90 af  al le  mænd 

90 af  al le  mænd 

og 94 procent af 

og 94 procent af 

al le  kvinder  med 

al le  kvinder  med 

modermærkekræf t 

modermærkekræf t 

stadig i  l ive
stadig i  l ive

?
Vidste 
Vidste 

du du 
at  . . .at  . . . … der … der 

hvert  år  er 
hvert  år  er 

35 .000 nye 
35 .000 nye 

kræf tt i l fæ lde 
kræf tt i l fæ lde 

i  Danmark
i  Danmark

… 15 .000 
… 15 .000 

danskere 
danskere 

hvert  år  dør 
hvert  år  dør 

af  kræf t 
af  kræf t 

… 250.000 
… 250.000 

lever  med en 
lever  med en 

kræf tdiagnose
kræf tdiagnose

Kilde: Danmarks Statistik og 
Kræftens Bekæmpelse
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Derfor skal forældrene tage flere ting med i 
overvejelserne om informationsniveauet. Der 
er stor forskel på, hvor meget man skal have at 
vide, når man er 2 år, og når man er 16 år. 

”Jo ældre børnene er, jo mere 
skal de vide. Og hvis andre i 
omgangskredsen har fået 
at vide, at mor eller far 
har kræft, så skal man 
sørge for, at børnene 
også ved det. Ellers 
risikerer man, at de 
pludselig bliver stillet 
spørgsmål om kræft, 
og ad omveje får det 
at vide. Og det skal de 
ikke. Børnene skal høre 
det fra forældrene. For 
at børn kan bevare tilliden 
til deres forældre, har de brug 
for at modtage vigtig information 
direkte fra far og mor. Når man som forældre selv 
informerer sine børn, ved man præcist, hvordan 
og hvor meget information, der er givet. Desuden 
lægger situationen op til, at man sikrer sig, at 
børnene får stillet de spørgsmål, de har eller får, 
så man kan besvare dem eller rette eventuelle 
misforståelser,” siger Kirsten Heldbjerg. 

Det vigtige i forhold til børn er at balancere 
den viden, man deler med dem på en måde, 
så det giver mening for det enkelte barn. Det 
kan forældre som regel bedst selv vurdere. De 
kender børnene og ved, hvor meget viden der er 
nødvendig at dele, og hvordan det skal gøres. 

Er man i tvivl, så er man også velkommen til at 
søge rådgivning i Kræftens Bekæmpelse, der har 
udgivet en bog med titlen ”Når far eller mor får 
kræft”. Bogen er skrevet af Kirsten Heldbjerg, 
og den er fyldt med gode råd til, hvordan man 
kommunikerer med børnene i den svære tid 
med kræft. 

”Viden kan være en kilde til beroligelse. Man 
skal være troværdig og tålmodig og tydelig”, 
siger hun.

EN SYGDOM DER ÆNDRER FAMILIEN

Kræft forandrer dynamikkerne i en familie, 
især hvor der er tale om alvorlig sygdom, der 

fordrer en krævende behandling. Det 
er hårdt for både børn og voksne, 

der sammen og hver for sig skal 
forholde sig til noget nyt og 

ikke særlig rart. Samtidig 
er der en del, der ændrer 
sig – alt efter sygdommens 
omfang. Måske bliver der 
stillet flere krav til børnene 
om, at de skal klare mere 
selv. Og alt sammen er med 

til at lave omvæltninger i 
børnenes hverdag.

Derfor er det vigtigt at få 
informeret ungerne ordentlig, uden at 

deres verden vælter. 

ER DET ’BARE’ ET MODERMÆRKE?

Slipper man så let, at man kan nøjes med at få 
opereret et modermærke væk, så er situationen 
til at overskue, når man skal tale med børnene 
om sygdommen. 

”Hvis man bare får et mærke fjernet, og det er 
gjort med det, er der faktisk mange, der vælger 
slet ikke at fortælle børnene, at det er kræft. De 
fortæller kun, at mor eller far har fået fjernet et 
mærke. Men der er også dem, der vælger at sige, 
at det er kræft og at kræften er væk, når mærket 
er væk”, siger hun.

MERE END ET MODERMÆRKE

Er der spredning, er sagen anderledes. 
Behandlingen bliver sværere at komme igennem, 
og skal der fjernes lymfeknuder, så er der flere 
operationer. Skal man i et behandlingsforløb 
med eksempelvis immunterapi, kan det være 
forbundet med voldsomme bivirkninger, der 
påvirker både den syge, men også alle de 
pårørende – ikke mindst børnene. 

     Jo ældre 
børnene er, jo mere 
skal de vide. Og hvis 

andre i omgangskredsen 
har fået at vide, at mor 
eller far har kræft, så 
skal man sørge for, at 

børnene også 
ved det. 
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”Det er en stor rystelse, når en forælder i en 
familie med hjemmeboende børn får udbredt 
kræft”, siger Kirsten Heldbjerg.

OG DER ER MEGET AT TAGE STILLING TIL 

”Det vigtige, når man taler 
med børn er, at man skal 
balancere, hvor meget 
viden de har brug for, 
og hvad der er nyttigt 
i forhold til alders- 
og udviklingsniveau. 
Man skal ikke gøre dem 
angste, men berolige 
dem. Viden i passende 
doser kan være en kilde 
til beroligelse”, siger Kirsten 
Heldbjerg.

I sit virke som psykolog, har 
Kirsten Heldbjerg gennem årene 
haft mange samtaler med forældre om, hvordan 
den svære situation bedst kan tackles. Og et 
punkt, der er vigtigt er, at forældrene ikke 
undviger, men sørger for, at børnene ved, hvad 
der sker. De behøver ikke vide alt eller til fulde 
forstå, hvad behandlingen består af. Men de 
skal have tingene forklaret. 

”Man skal være troværdig, når man taler med 
dem. Man skal også dele viden og forandringer i 
sygdomsforløbet. Det gælder både hvis kræften 
spreder sig, eller hvis scanninger viser god 
effekt af behandlingen. Man får på den måde 
korrigeret eventuelle misforståelser, hvis 
kræften spreder sig, eller hvis det modsatte sker, 
og så skal man sørge for at børnene ved, hvad 
der kommer til at ske i fremtiden. For eksempel, 
hvis man skal i forebyggende behandling eller 
gå til kontroller, eller der kommer bivirkninger, 
der griber ind i hverdagen”, siger hun. 

HJÆLP OMVERDENEN MED AT FORSTÅ

Selvom det vigtigste selvfølgelig er at tale med 
børnene og holde samme på familien, når en 
forælder bliver ramt af kræft, så er der faktisk 

mere, man kan gøre, der også kan hjælpe 
børnene. Og det er at orientere omverdenen. 
Det er mange, der fejlagtigt tror, at kræft er det 
samme som en dødsdom, men med moderne 
behandlingsmetoder lever mange meget længe, 

enten fordi sygdommen er kureret, 
eller patienten har god gavn af 

livsforlængende behandling. 

Kirsten Heldbjerg har 
udarbejdet en skabelon til 
et brev. Den finder man 
i ”Når far eller mor får 
kræft”. Breve er rettet mod 
klassekammeraternes 
forældre, og giver den 

vigtigste information om 
kræftforløbet. 

Den sætter samtidig de øvrige 
forældre i stand til at give deres 

børn de rigtige oplysninger og vælge 
de rigtige ord

”Det man gør er, at man laver en afgrænset 
forklaring på problemet. Det hjælper både børn 
og voksne til at tale om problemet”, siger hun. 

Kirsten Heldbjerg oplyser, at alle der er usikre 
på, hvordan de skal tale med børn om kræft, 
er velkomne til at kontakte Kræftlinjen på tlf.
nr. 8030 1030. Man kan både komme til at tale 
med rådgivere på Kræftlinjen og man kan også 
bestille bogen ”Når far eller mor får kræft”, hvor 
der er masser af konkret vejledning og gode råd 
at hente. 

      Det vigtige, 
når man taler med 

børn er, at man skal 
balancere, hvor meget 
viden de har brug for, 

og hvad der er nyttigt i 
forhold til alders- og 

udviklings-
niveau

Kirsten Heldbjerg, 
Kræftens Bekæmpelse
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KAN 
AKUPUNKTUR 
HJÆLPE MIG?
Akupunktur kan ikke behandle kræft, men mange 
gode erfaringer viser, at det kan mindske smerter og 
bivirkninger som kvalme. Hvis du er i behandling for 
kræft, er det en god idé at tale med din læge, inden 
du vælger akupunktur.

KILDE KRÆFTENS BEKÆMPELSE | BEARBEJDET AF THOMAS SCHIERMACHER

Mange oplever, at akupunktur kan mindske kvalme og 
smerter, og dermed lindre bivirkninger af kræftbehandlingen. 
Akupunktur kan ikke ændre på sygdommen eller forebygge 
kræft, men kun mindske generne ved behandlingen og selve 
sygdommen. 

DET SKAL DU VIDE, NÅR DU ER I BEHANDLING

Som udgangspunkt kan man bruge akupunktur på ethvert 
tidspunkt under kræftbehandlingen. Men vær opmærksom 
på, at der efter kemoterapi kan være perioder, hvor huden er 
sårbar overfor at blive stukket. Tal med din læge om det.

Man skal være opmærksom på, at der kan være risiko for 
blødning, hvis man får blodfortyndende medicin og man skal 
være forsigtig med at bruge akupunktur ved alle tilstande med 
nedsat immunforsvar og blødningsrisiko. Det gælder f.eks. 
for mange blodsygdomme og for kræftpatienter, der har fået 
kemoterapi eller strålebehandling. 

Det er vigtigt at benytte en behandler, der ved at man aldrig 
må stikke akupunkturnåle direkte i kræftknuder og man bør 
heller ikke stikke akupunkturnåle i en arme eller et ben med 
lymfødem. Akupunkturen giver nemlig en øget risiko for 
infektion
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GODKENDTE ALTERNATIVE 
BEHANDLINGSFORMER

Akupunktur  |  Hypnose  |  Kinesiologi | Massage   
Psykoterapi  |  Zoneterapi | Body-sds  |  Manuvision
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HVAD ER AKUPUNKTUR?

Akupunktur er en del af traditionel kinesisk 
medicin, hvor akupunktur bruges til at 
forebygge eller behandle sygdomme, til 
bedøvelse og smertelindring. I Vesten bliver 
akupunktur primært brugt som lindrende 
behandling af smerter, kvalme og andre slags 
ubehag. 

HVORDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN?

Inden behandlingen går i gang, har du en 
samtale med akupunktøren, som vil forsøge at 
finde frem til de ubalancer, der måtte være i 
din krop. I løbet af samtalen vil du blive spurgt 
ind til dit helbred, symptomer samt fysiske og 
psykiske tilstand. 

I nogle tilfælde kan akupunktøren også bruge 
traditionelle kinesiske diagnoseredskaber som 
tunge-, puls- eller ørediagnose. På baggrund 
af samtalen og undersøgelserne stiller 
akupunktøren en diagnose og udvælger, hvilke 
akupunkturpunkter, der skal behandles.

Ved selve behandlingen får du indsat tynde, 
sterile engangsnåle med en diameter på 0,2-
0,3 mm i forskellige akupunkturpunkter i 
huden. Nålene sidder i kroppen i en halv til en 
hel time, og du ligger typisk ned under hele 
behandlingen.

Nogle steder tilbydes akupunktur sammen 
med andre behandlinger fra den traditionelle 
kinesiske medicin. Den kombinerede 
behandling kaldes ofte for TCM, som står for 
Traditional Chinese Medicine.

HVORDAN VIRKER AKUPUNKTUR?

Det er uvist, præcis hvordan akupunktur 
virker, men nyere undersøgelser viser, at 
akupunktur muligvis virker på flere forskellige 
måde. De tidligste undersøgelser fra 1970'erne 
viste, at placering af nåle i huden frigiver 
naturlige såkaldte 'neurotransmittere' i 
centralnervesystemet. 

Neurotransmittere er stoffer, der i et vist 
omfang kan mindske smerter og ubehag som 
f.eks. mundtørhed og hedeture.

Når det gælder den almene 
sygdomsfornemmelse og utilpashed hos 
kræftpatienter, kan akupunktur mindske 
generne, sådan at man oplever en bedre 
bevægelighed og et højere aktivitetsniveau. Og 
så er der for det meste kun milde bivirkninger 
forbundet med akupunkturbehandling.

SÆRLIGE FORMER FOR AKUPUNKTUR

Elektroakupunktur er en behandling, hvor 
akupunktøren behandler nålene med varme 
for at forstærke virkningen af nålene. I en 
moderne variant af akupunktur sendes en svag 
elektrisk strøm igennem nålene. Det kaldes for 
elektroakupunktur.

Akupressur er en behandling, hvor man 
påvirker nogle af de samme punkter med et 
forholdsvis hårdt fingertryk. Akupressur kan 
man udføre selv, og nogle akupunktører giver 
instruktioner i akupressur, så man selv kan lave 
akupunkturbehandlingen derhjemme.
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Typiske reaktioner på 
akupunktur

Nogle bliver meget afslappede

Nogle får kløen, summen eller prikken flere 
steder i kroppen

Man kan i sjældne tilfælde få et blåt mærke, 
hvor nålen har siddet

Svimmelhed, besvimelse og kvalme er 
også mulige bivirkninger, og kan skyldes 
en almindelig psykisk reaktion - det man 
populært kalder for 'nåleskræk'

Tal med din læge

Det er altid en god idé, at du taler med din 
læge, hvis du overvejer at bruge alternativ 
behandling.

Alternativ behandling kan påvirke den 
kræftbehandling, du får på hospitalet, 
desuden er der risiko for bivirkninger ved 
mange former for alternativ behandling.

Akupunktur kan mindske 
generne ved

Smerter og muskelkramper

Nervesmerter, f.eks. hvor kræftknuden er 
vokset ind i nerven.

Kvalme

Hedeture

Kløe

Stakåndethed og hikke

•  DE T A LTER N ATI V E • 

HVAD SIGER FORSKNINGEN?

Brugen af akupunktur til lindring af 
forskellige gener er velbeskrevet. Det er i dag 
dokumenteret, at virkningen af akupunktur 
på forskellige tilstande er af omtrent den 
samme som ved placebobehandling. Ved 
placebobehandlingen har man anbragt nålene i 
andre end de klassiske akupunkturpunkter, og 
det har altså vist et lige så godt resultat.

Der er ingen forskning, der tyder på, at man kan 
helbrede eller forebygge kræft med akupunktur.

Der er ikke lavet mange gode studier på 
effekten af akupunktur, på trods af at brugen 
af akupunktur er meget udbredt. Det skyldes 
sandsynligvis, at det er svært at lave gode 
studier af effekten af akupunktur, da måden 
behandlingen udføres på varierer meget.

Det er alligevel vigtigt at understrege, at 
mange mennesker har glæde af akupunktur i 
forskellige sammenhænge.

Akupunktur er ikke helt uden risiko, selvom 
alvorlige bivirkninger forekommer uhyre 
sjældent. Tidligere har der været tilfælde, hvor 
der er sket overføring af smitsomme sygdomme 
som hepatitis B og HIV på grund af genbrugte 
nåle. I dag skal akupunktøren altid bruge 
engangsnåle.

Man har set tilfælde med livstruende 
situationer, hvor akupunkturnålen har 
punkteret en lunge eller hjertesækken. Kontakt 
altid en læge, hvis du oplever bivirkninger som 
åndedrætsbesvær. 



Facebook
På Patientforeningen Modermærkekræfts Facebook-side 
kan du blandt andet finde information om foreningens 
arrangementer og nye tiltag. Her deler vi også generel 
information fra Kræftens Bekæmpelse og andre relevante 
samarbejdspartnere. 

Du kan også blive medlem af gruppen 'Modermærkekræft', hvor 
man kan dele sine tanker, erfaringer og gode råd med andre 
modermærkekræftpatienter og pårørende. Her er der selvfølgelig 
også plads til, at man blot er med på en lytter, hvis man ikke 
ønsker at deltage aktivt i samtalerne. 

Find os på:
facebook.com/modermaerkekraeft (officiel side)
facebook.com/groups/NeMo.MMK  (lukket forum)

Bliv medlem af PAMO
Det koster pr. år kr. 150,- at være medlem af foreningen. Uanset 
om du er patient, pårørende eller bare ønsker at støtte den gode sag, 
kan du melde dig ind i foreningen ved at gå ind på:

www.cancer.dk/patientforeningen-modermaerkekraeft/bliv-medlem

Netværksmøder

Har du set kalenderen på vores hjemmeside? 
Der finder du de kommende arrangementer over hele landet.


