
 



 

Kære medlemmer 
 
Vi har afholdt et succesfuldt symposium 
på Syddansk Universitet i Odense med 
opfølgning på, hvordan det går med 
ovariecancer i Danmark.  
 
Jeg vil her gerne rette en stor tak til fore‐
dragsholderne, som med deres store vel‐
villighed gjorde det muligt for os at af‐
holde symposiet. Ligeledes en stor tak til 
ordstyreren, for at fremme overblik og 
sammenhæng undervejs. 
 

Referat af symposiet kan læses i bladet. Jeg håber, I vil få gavn af at 
læse det. Det har været et stort arbejde for Birthe at skrive i samar‐
bejde med oplægsholderne. Vi var glade for, at I mødte op på dagen 
og håber, I fik mange gode oplysninger med hjem om den fremtidi‐
ge behandling.  
 
Vi har i nogen tid ventet spændt på Kræftplan III. Nu foreligger den 
så med blandt andet:   
 
• En samlet diagnostisk pakke for at sikre hurtig specialiseret 

udredning af patienter med uspecifikke symptomer, der kan 
tyde på kræft. 

 
• Forløbsprogrammer så personer, der har haft kræft, kan ven‐

de tilbage til en meningsfuld hverdag, og dem, der ikke kan 
helbredes, får den nødvendige støtte og lindring. 

 
Inden for æggestokkræft har det hidtil været vanskeligt at få en tid‐
lig diagnose, måske er der håb forude.  
I forbindelse med rehabiliteringsdelen er det beklageligt, at Rehabi‐
literings‐Center Dallund ikke kom med på finansloven. Dallund er 
et helt unikt sted, som inden for ”huset” kan tage vare på hele per‐
sonen og hjælpe kræftramte videre i tilværelsen. 
 
Vi har i flere år haft Landsmøde i Pindstrup. Nu har bestyrelsen  
besluttet, at mødet skal foregå i de forskellige landsdele på skift. Vi 
afholder 10‐års jubilæum, landsmøde og generalforsamling på 
Rungstedgaard fra fredag den 29. april til søndag den 1.maj 2011. 
I 2012 holdes landsmødet fra den 27. april til den 29. april på Com‐
well i Middelfart. 
 
Jeg glæder mig til at se jer til vores 10‐ års jubilæum, og vi arbejder 
på at lave et spændende program til jer.  
 
De varmeste hilsner 
Lene Middelhede 
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Vi samarbejder med Kræftens Bekæmpelse 

Formanden har ordet 

 



 

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 Madsen Christensen 
Slotsgrunden 1d 
6430 Nordborg 
Tlf. 31 16 37 98 
martina.christensen@siemens.com 
 
Jytte Fynbo 
Hjallesegade 46 
5260 Odense 
Tlf. 66 15 22 31 
jyttefynbo@hotmail.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. 7455 2619 
locherjels@mail.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 

Region Midtjylland 
 
Inga Nørgaard 
Ejbyvej 11 
8270 Højbjerg 
Tlf. 86 11 69 40 / 29 39 39 40 
ian‐eh@hotmail.com 
 
Lisbeth Rasmussen 
Struervej 101 
7500 Holstebro 
Tlf. 97 42 92 01 
r_lisb@yahoo.dk                                                                           
 
Dorthe Andersen 
Torstilgårdsvej 22 1. th. 
8381 Tilst 
Tlf. 82 14 04 22 
dna@lkpmail.dk 
 
Region Hovedstaden 
 
Joan M. Poulsen 
Urbansgade 3. 1. tv 
2100  København Ø 
Tlf. 30 24 95 40 
poulsen2100@yahoo.dk 
 
Grethe Kirkegaard 
Skovmindevej 3 
2840 Holte 
Tlf. 45 42 43 10 / 60 13 43 10 
grethekirkegaard@hotmail.com 
 
Lizza Hornum 
Buskehøjvej 23 
2850 Nærum 
Tlf. 45 80 54 17 
lizzahornum@mail.tele.dk 
 
Frija Cupas  
Kajerød Have 7  
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 

Region Sjælland 
 
Solveig Geertsen 
Egebjergvej 25, Sørbymagle, 
4200 Slagelse 
Tlf. 23 30 54 99 
Mail:  siw@os.dk 
 
De trakelektomiopererede 
 
Dorthe Andersen 
Thoravej 6, 2. sal lejlighed 10 
2400 København NV 
Tlf. 22 86 09 28 
Mail: dorthemarieandersen@gmail.com 
  
Susan Lindsted Madsen 
Solparken 12 
3320 Skævinge 
Tlf. 23 84 67 04 
Mail: susanlindsted@hotmail.com 
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KIU kontaktpersoner 

Unge kvinder se her! 
 
Livmoderhalskræft er en sygdom, 
som rammer mange unge kvinder.  
 
Er du ung, har du fået livmoderhals‐
kræft 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 
Mail: frk.blaabjerg@os.dk  
 
Martina Madsen Christensen 
Slotsgrunden 1d 
6430 Nordborg 
Tlf. 31 16 37 98 
Mail:  
martina.christensen@siemens.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 under‐
livskræft og kan hjælpe med ikke lægelige spørgsmål. 
 
Du kan se navne på flere kvinder, som kan kontaktes  på listen over vejledere på vores hjemmeside www.kiuonline.dk 
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Symposium om ovariecancer  

Den 7. september i år holdt KIU symposium om ovariecancer  
på Syddansk Universitet i Odense.  

Temaet var: 
Hvordan har centraliseringen af behandlingen for ovariecancer, den ændrede kirurgi og den ge‐
nerelle opstramning på området påvirket overlevelsen hos ovariecancer‐patienter? 

 
Her  ses oplægsholderne sammen med ordstyrer og KIUs formand.  

Fra venstre:  
KIU formand Lene Middelhede, professor dr. med. Ole Mogensen; overlæge Mansoor Raza Mirza; professor, antropolog og sygeplejerske Helle Ploug 
Hansen; formand for Folketingets Sundhedsvalg og embedslæge Preben Rudiengaard (V); National leder af Dansk CancerBiobank, seniorforsker, 
ph.d. Estrid Høgdall; professor Claus Høgdall; professor, dr.med. Frede Olesen, formand for Kræftens Bekæmpelse; ordstyrer Line Baun Danielsen. 

Referent Birthe Lemley 
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Det blev en meget spændende dag med mange interessante og lærerige indlæg efterfulgt af de‐
bat mellem panelet og tilhørerne. 
 
Nedenstående referat indeholder de væsentligste punkter i oplæggene fra dagens oplægsholdere: 

1)  Ovariecancerbehandlingen i Danmark i tal. Hvordan er status?  
      Har vi forbedret/ ændret behandlingen inden for de sidste 5‐10 år? v. professor Claus Høgdall  

I Danmark findes der en landsdækkende klinisk database 
(DGCG) for kræft i æggestokke, livmoder og livmoderhals. 
Det er lovpligtigt for gynækologer, patologer og onkologer 
at taste oplysninger ind i denne database. 
 
Tallene fra 2008 viser, at det land i Norden, hvor flest kvin‐
der får æggestokkræft, er Norge. Danmark ligger på an‐
denpladsen og Sverige på tredjepladsen. 
 
Når tallene for ovariekræfttilfælde i Danmark opgøres, 
blandes borderline (grænsetilfælde) ofte sammen med ova‐
riekræft og tubakræft (kræft i æggelederne). Kræften kan 
også være opstået i bughinden. Dette giver samlet ca. 600 
tilfælde om året. I 2008 var 463 af disse nye tilfælde ovarie‐
kræft. 
Det vides stadig ikke, hvad der forårsager forskellene i an‐
tallet af ovariekræfttilfælde i de forskellige lande. Det kan 
være en anderledes genetisk arvemasse. Det kan også være 
livsstilen i de forskellige lande, som kan være påvirket af 
kost, alkohol, rygning, stress, motion osv. 
Der er øget forekomst af sygdommen hos ældre kvinder. 
Flest kvinder får sygdommen, når de er 64 år, mens border‐
line‐tilfælde især forekommer hos yngre kvinder. 
Æggestokkræft inddeles i fire stadier, nemlig stadierne I, II, 

III, IV (fjernmetastaser). 
Desværre opdages sygdommen oftest først i stadie III, hvor 
den har bredt sig til andre organer i bughulen. 
Den mest effektive behandling er kirurgi. Enten opereres 
patienten med det samme, eller der gives 3 serier kemote‐
rapi efterfulgt af operation. 
Hvis det er muligt primært at operere radikalt, vælges det‐
te. Er primær radikal operation ikke mulig, vælges neoad‐
juverende kemoterapi (kemoterapi før operation) efterfulgt 
af intervalkirurgi. 
Korrekt udvælgelse kræver et multidisciplinært team af 
specialister. 
Siden 2007 er der sket en centralisering af kirurgien i for‐
bindelse med ovariekræft. Claus Høgdall slog fast, at sta‐
die IIIC og IV skal opereres på centre.  
Resultatet af, at operationerne er blevet samlet på få centre 
er, at dødeligheden har været faldende siden 2007, og 3 års 
overlevelsen er blevet 8‐10 % bedre siden starten af årtu‐
sindskiftet på 3 år. Den forbedrede overlevelse tilskrives 
centraliseringen og forbedret kirurgi.. Det er derfor vigtigt, 
at det er superspecialister i kirurgi, der foretager operatio‐
nerne. 

2)  Kan vi sikre tidligere diagnostik af ovariecancer?  
      v. professor, dr.med. Frede Olesen, formand for Kræftens Bekæmpelse 

Frede Olesen påpegede, at det er vigtigt med tidligere di‐
agnostik. I Danmark forekommer der 30‐35.000 kræfttilfæl‐
de om året, hvoraf 90 % skal findes på grundlag af sympto‐
mer. Mere end 80 % af patienterne henvender sig til den 
praktiserende læge.  
Frede Olesen mente, at det måske var en idé, hvis kvinder‐
ne kunne komme direkte til en gynækolog uden ventetid 
ved behov. 
Tidligere diagnostik af alle former for kræft er altafgøren‐
de. Frede Olesen stillede spørgsmålstegn ved, om vi i Dan‐
mark har fundet den rette balance i de diagnostiske strate‐
gier. 
Mange kvinder søger læge ved øget omfang af maven. Der 

er dog kun en lille risiko for ovariecancer pga. dette symp‐
tom; selv ved alvorlige tegn på sygdom er det kun 2,5 %, 
der har cancer ved øget omfang af maven. 
 Andre årsager til, at kvinderne søger læge, kan være: 

• Blødninger efter menstruationen 
• Appetittab 
• Hyppig vandladning 
• Mavesmerter 
• Blødning fra endetarmen 
• Luft i maven 

Det har vist sig, at patienten går mere til læge op til tids‐
punktet, hvor kræften bliver konstateret.  
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I den periode sker der noget, men vi ved for lidt om, hvor‐
dan man sikrer tidligere diagnostik. Det er nok både en 
kombination af bedre kommunikation om symptomer og 
udvikling af bedre hjælpemidler. 
 
En undersøgelse i UK har vist, at der mistes 10.000 liv til 
kræft om året, fordi indsatsen ikke er god nok. Hvis det 
står til på samme måde i DK, mistes 1.000 liv i Danmark 
om året, fordi tidslinjen fra symtom til behandlingsstart 
ikke er trimmet. 
Ventetid i størrelsesordenen 3 måneder betyder noget. 
Gennemløbstiden fra symptom til behandling herhjemme 
har været skandaløs lang, og det meste har skyldtes vente‐
tider på undersøgelser. 
Mistanke om ovariekræft skal være til stede hos lægen, 
hvis kvinden er over 45‐50 år, og der er nyopstået, vedva‐
rende eller tiltagende  

• mave‐ eller bækkensmerter 
• Øget abdominalomfang 
• Appetitløshed 
• Blødning 
• Blærebetændelse 
• Ændret afføringsmønster 

Frede Olesen mener, vi har organiseret os forkert. Det skal 
være lettere at komme til læge. Det skal være lettere for 
lægen at få nødvendige undersøgelser i systemet. Vejen 
frem er et oprør initieret af Kræftens Bekæmpelse. Der skal 
være langt mere liberal adgang til diagnostisk teknologi 
som f.eks. ultralyd, røntgenundersøgelser og scanninger. 
Der skal oprettes diagnostiske centre med akut adgang 
(her blev Vejle nævnt som eksempel). Kræftpakker skal 
indføres, og de skal efterleves. Der skal forskes i markører, 
diagnostik og screening. 
 
På ovennævnte områder ligger Danmark i den dårlige en‐
de i Europa. 

3)  Screening for ovariecancer – hvad er status?  
      v. National leder af Dansk CancerBiobank, seniorforsker, ph.d. Estrid Høgdall 

Formålet med screening er: at nedsætte dødeligheden af 
den pågældende sygdom ved at påvise den i tidligt stadi‐
um. 
 
Som CA125 anvendes i dag, kan den IKKE bruges til scree‐
ning. Den kan kun sortere patienterne med en knude i 
bækkenet i høj og lav risikogrupper ved at indgå i en risi‐
koberegning (Risk Malignantcy Index, RMI). Herudover 
anvendes CA125 til at følge patienterne for at påvise et 
eventuelt tilbagefald af sygdommen samt at følge effekten 
af kemoterapibehandligen (monitorering). Kun hos ca. 
halvdelen af patienterne er markøren forhøjet i tilfælde af 
ovariekræft, og den kan også være forhøjet af andre årsa‐
ger, som intet har med ovariecancer at gøre f.eks betændel‐
se. 
 
Estrid Høgdall nævnte nedenstående potentielle biomarkø‐
rer i en screeningstest 
 

• CA125, hvor patientens eget CA125 niveau  
            anvendes som basis 
 

• HE4 
• Proteom 
• miRNA 

I USA er der foretaget en screeningsundersøgelse kaldet 
ROCA. I denne test blev CA125 målt én gang om året. Det 
første CA125 analysesvar er niveauet for den pågældende 
persons CA125. Hvis CA125 er forhøjet ved næste måling, 
så foretages en scanning.  Da CA125 kan være forhøjet af 
andre årsager end ovariecancer, bliver der i Danmark ope‐
reret 10 patienter for at finde en kvinde med ovariecancer.  
De andre 9 kvinder har andre sygdomme som f.eks godar‐
tede cyster. I ROCA blev der til sammenligning kun foreta‐
get 3 operationer pr. syg kvinde. 
Kun 1 % af kvinderne skulle videre til scanning. I ROCA 
studiet blev der fundet 5 tilfælde af ovariecancer, alle i tid‐
ligt stadium. Alle tilfælde af ovariekræft blev opdaget ved 
denne metode. Screeningstesten blev foretaget over 9 år og 
omfattede 3252 kvinder over 50 år. 
En ny stor screeningsundersøgelse i Storbritannien kaldet 
UKCTOCS er for tiden i gang og vil løbe frem til december 
2014. Undersøgelsen omfatter 202.638 kvinder i alderen 50 
– 74 år. 
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I en publikation med resultater for den første del af UKC‐
TOCS er fundet 58 patienter med ovariekræft – 28 af disse 
havde ovariekræft i tidligt stadium. 13 blev ikke fundet 
ved screeningen. De var negative i undersøgelsen, idet de 
blev diagnosticeret i intervallet indenfor den 1‐årige scree‐
ningsperiode. 
Vi skal finde ny(e) markør(er) at supplere med. Internatio‐
nalt er der fokus på HE4, miRNA, måske proteom analy‐
ser. I Danmark er netop indsendt en artikel som beskriver 
fund i relation til proteomundersøgelse. Fundene er loven‐
de og Pelvic Mass gruppen regner med at udføre valide‐
ringsstudier. Desuden er der via Pelvic Mass projektet star‐
tet et studium som omhandler HE4 og CA125, alene og i 
kombination. Resultater af dette studium forventes afslut‐
tet om ca 2 år. Desuden er der ved at blive påbegyndt et 

projekt med miRNA for at undersøge om disse profiler i en 
blodprøve har screeningspotentiale. 
Der er i Danmark nedsat en screeningsovervågningsgrup‐
pe i DGCG‐regi, der skal udarbejde en oversigt og vurde‐
ring af de danske muligheder for en screeningssituation. 
Denne vurdering skal indbefatte en undersøgelse af eksi‐
sterende muligheder for ultralydsscanning, blodprøveind‐
samling og biokemisk markørmåling, databaseregistrering, 
patologiregistrering og samkøring med andre registre samt 
biobank. Tidshorisonten er 2014. 

4)  Ekstensiv kirurgi for æggestokkræft – virker det?  
      v. professor Ole Mogensen  

I 2007 blev der registreret ca. 500 nye tilfælde af ovarie‐
cancer. 
75 % med avanceret sygdom og en 3 års overlevelse på  
41 %. 
25 % med lokaliseret sygdom og en 3 års overlevelse på  
89 %. 
Æggestokkræft vokser i bughulen, og det er vigtigt, at der 
fjernes så meget tumorvæv som muligt. Der må ikke efter‐
lades noget synligt tumorvæv. Størrelsen af efterladt tu‐
morvæv er den mest betydende faktor for overlevelse. 
Ole Mogensen fortalte om operationer for æggestokkræft 
foretaget på Mayo‐klinikken i USA. Én af lægerne operere‐
de radikalt oftere end de andre, og det viste sig, at overle‐
velsen var langt bedre hos hans patienter end hos de andre 
lægers patienter. 
I marts 2007 begyndte man at anvende ekstensiv kirurgi på 
patienter med ovariekræft i stadie IIIC‐IV på OUH. 
I første omgang tages der stilling til, hvem disse patienter 
er, og om de kan opereres som følger: 
 

• Avanceret sygdom i bughulen/metastaser (FIGO 
(International Federation of Gynecology and 
Obstetrics) stadium IIIC‐IV) 

• Radikal operation mulig vurderet ved MR og 
PET‐CT 

• Ingen signifikant komorbiditet (anden sygdom 
samtidig) 

 
 

 
Operation  

• Livmoder, æggestokke/‐ledere, fedtforklæde  
• Bughinde, mellemgulv, lymfeknuder, milt, bugspyt‐

kirtel, tarm 
 

Almentilstanden hos patienterne skal være god, for at eks‐
tensiv kirurgi er mulig. Der tages i hvert enkelt tilfælde 
stilling til, om patienten skal opereres med almindelig eller 
ekstensiv kirurgi. 
Dette vurderes delvist på basis af billederne (MR og PET‐
CT). Det er derfor vigtigt, at man kan tolke billederne. 
Fra 2007 til 2009 blev i alt 36 kvinder opereret, 15 % af 
kvinder med avanceret cancer henvist til OUH. Alderen 
var op til 79 år. 29 af disse kvinder blev radikalt opereret. 
Største efterladte tumordiameter var på 10 mm. Opera‐
tionstiden er på 4 – 5 timer. 78 % fik stomi. 31 % fik fjernet 
milten, og der var et gennemsnitligt blodtab på 3000 ml. 
Kvinderne opholder sig typisk 1 – 2 dage på intensiv afde‐
ling og dernæst på sengeafdelingen i ca. 10 dage. 
1 kvinde døde postoperativt, og 3 blev reopereret på grund 
af stomiproblemer. 
Væskebehandlingen efter operationen er kompliceret, og 
der kan opstå andre komplikationer, bl.a. diabetes, hvis der 
fjernes for meget af bugspytkirtlen. 
1 ‐3 års overlevelsen viser en langt bedre overlevelse, selv 
om det kun drejer sig om 36 patienter. 81 % af patienterne 
er makroskopisk tumorfri efter operationen. 
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 5)  Fremskred i Non‐Kirurgisk Behandling  
      v. overlæge, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Mansoor Raza Mirza 

Mansoor Raza Mirza fortalte, at Dansk Gynækologisk Can‐
cer Gruppe (DGCG) er aktivt medlem af ENGOT 
(European Network of Gynaecological Oncological Trial 
Groups), hvilket betyder, at danske kvinder får tilbudt 
samme kemobehandling som i udlandet. 
Danske gynkræft‐afdelinger er endvidere gennem NSGO 
(Nordisk Selskab for Gynækologisk Onkologi), medlem af 
GCIG (Gynecologic Cancer Intergroup), som er en verden‐
sorganisation, der udfører kliniske forsøg af høj standard 
for at forbedre behandlingen af kvinder med gynækologisk 
cancer. 
Samlet 5 års overlevelsen af alle tilfælde af æggestokkræft 
er på ca. 50 %. 
I de sidste 10 år er den samme behandling blevet anvendt, 
dvs. kemobehandling med carboplatin + paclitaxel hver 3. 
uge. 
Japanerne har foretaget en undersøgelse, hvor de anvender 
taxol hver uge og carboplatin hver 3. uge. Denne kombina‐
tion har forbedret overlevelseschancerne; dog kan man 
ikke direkte overføre disse resultater til den vestlige befolk‐
ning pga. genetiske forskelle mellem japanere og europæe‐
re. Man er i gang med at undersøge denne tilgang til be‐
handlingen i Europa.  

Flere nye midler til kemobehandling af æggestokkræft har 
været igennem fase I, II og III. Præparatet Bevacizumab 
(Avastin) har vist positive resultater i to fase 3 undersøgel‐
ser. Danske patienter har deltaget i en af disse to undersø‐
gelser, hvis resultater fremlægges i oktober måned i Mila‐
no. Avastin er det første biologiske lægemiddel, som har 
påvist positive resultater i fase 3 undersøgelser hos patien‐
ter med æggestokkræft.  
Det nye behandlingstilbud kan muligvis blive kombinatio‐
nen carboplatin + paxlitaxzel + bevacizumab 
Kræft i æggestokkene bliver ved tilbagefald en kronisk 
sygdom. Det har vist sig, at kombinationen carboplatin + 
caelyx virker bedst ved tilbagefald efter 6 måneder. 
Tilbagefald inden 6 måneder kan behandles med  

Caelyx 
Topetican 
Ugentlig paclitaxel 
Eller andre præparater som f.eks. Gemcitabine,  
Yondalis, Vinoralbine 

Behandlingen bør skræddersyes til den enkelte, da en del 
af patienterne i dag får behandling, uden at de har positiv 
effekt af den, men der sker meget på området for øjeblik‐
ket.  

6)  Kontrol efter behandling af kræft i livmoder og æggestok – en god idé?  
      v. professor Ole Mogensen 

Kontrol efter behandling er et ømtåleligt område, som ikke 
har været berørt tidligere.  
Behandlingen af æggestok‐ og livmoderkræft er baseret på 
informeret samtykke med baggrund i evidens. Der er ud‐
redning, operation, og kemobehandling. Der er et formål 
med interventionen, som er evidensbaseret. 
Kontrol efter behandling hviler ikke på evidens. Kontrol 
efter livmoder og æggestokkræft med 8.400 besøg pr. år 
koster 10.9 millioner kr. plus de menneskelige ressourcer. 
Den enkelte bør spørge sig selv: ”Er det godt for mig?”. 
Sundhedspersonalet bør stille sig spørgsmålet: ”Gør vi no‐
get godt?” 
Sundhedsstyrelsen har foretaget en undersøgelse af kon‐
trolforløb for gynækologiske kræftpatienter, som er udført 
som en medicinsk teknologivurdering (MTV). En MTV er 
et videnskabeligt dokument som hviler på en systematisk 
litteratursøgning samt egne undersøgelser. 

Både livmoderhalskræft og æggestokkræft bliver kroniske 
ved tilbagefald. CA125 påviser tilbagefald ved æggestok‐
kræft 3 – 5 måneder tidligere end andre metoder. 
Undersøgelsen har vist, at tidlig påvisning ikke forbedrer 
overlevelsen, men derimod nedsætter livskvaliteten og 
øger antallet af behandlinger 
Nogle kvinder opfatter kontrol som en ubehagelig påmin‐
delse om kræftsygdommen. Andre opfatter det som en 
lettelse og beroligelse at få grønt lys fra lægen. Kvinderne 
efterspørger kontinuitet og helhedsorienterede konsultatio‐
ner, som inddrager psykosociale aspekter. 
Ole Mogensen stillede også spørgsmålet, hvem der skal 
foretage disse kontrolbesøg. Det kan evt. være specialud‐
dannede sygeplejersker med tilstrækkelig faglig  
kompetence. 
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7)  Rehabilitering; hvordan, hvornår og hvorfor? v. Professor, antropolog og sygeplejerske  
          Helle Ploug Hansen, leder af Miljø for Humanistisk Kræftforskning (www.mifohuk.dk) 

Helle Ploug Hansen startede med at læse et digt om livet 
med kræft og døden. Det var en god indledning til hendes 
oplæg om rehabilitering. 
Hun lagde vægt på, at der er brug for en helhedsindsats 
over for det pågældende menneske, der skal rehabiliteres. 
Kræftrehabilitering kan forstås som en rejse mod livet. Hun 
har blandt andet udført et etnografisk feltarbejde med tit‐
len: ”Kvinder, kræft og rehabilitering. En antropologisk 
undersøgelse”. Dette projekt udførte hun på forskellige 
internatkurser for kvinder, der havde eller havde haft 
kræft. Her udførte hun deltagerobservation, tog feltnoter 
og interviewede flere af kvinderne hjemme i deres eget 
hjem bagefter. Hun har skrevet en række artikler fra pro‐
jektet blandt andet en artikel med titlen:  
”Min hukommelse er som en tesi” og en anden med titlen  
”Hair Loss induced by Chemotherapy”. 
 
 

Helle Ploug Hansen er sammen med andre forskere i gang 
med et stort projekt, der omfatter patienter, som har under‐
livskræft eller lungekræft. Projektet har titlen: ”Inddragelse 
af patienter og pårørende i kræftforløbet – med særligt 
henblik på rehabilitering og livet med kræft”. Det er et så‐
kaldt randomiseret projekt, hvor der gives intervention i 
form af 3 støttende samtaler til patienter og en af deres 
nærmeste pårørende i forbindelse med deres indlæggelse 
på kirurgisk afdeling. Efter behandlingen består interventi‐
onen af et rehabiliteringskursus på Rehabiliterings Center 
Dallund. Denne del af projektet er ikke påbegyndt. Hun 
påpegede, at det er vigtigt at inddrage de pårørende og på 
den måde styrke samspillet mellem parterne og forhåbent‐
lig bedre deres livskvalitet.  
 
Helle Ploug Hansen sluttede af med to små fortællinger om 
kvinder og kræft. 

8)  Den sundhedspolitiske indsats overfor kræft herunder ovariecancer  
     v. formand for Folketingets Sundhedsvalg og embedslæge Preben Rudiengaard (V). 

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at der kun skal være 5 
centre, der må operere for æggestokkræft. Det har dog vist 
sig, at der er lokalpatriotiske tendenser, men Sundhedssty‐
relsens plan holder. 
Kræftpakkerne skal udvikles og være opdaterede gennem 
forløbet. 
Kræftplan III er ikke politisk gennemforhandlet. Men Pre‐
ben Rudiengaard mente, at Sundhedsstyrelsen havde ud‐
ført et flot stykke arbejde. I Kræftplan III er rehabilitering 
med palliation også inkluderet. 

Der skal informeres om kræftsignaler. Bertel Haarder har 
nedsat et udvalg, som skal arbejde med Almen praksis i 
den forbindelse. 
Efter Preben Rudiengaards mening skal der være en kroni‐
kersygeplejerske til hver patient. 
Kommunerne har pligt til forebyggelse. Der findes i dag 98 
kommuner, men der er stor forskel på, hvad man får. Der 
er meget uensartet behandling. Der gives 175 millioner kr. 
om året til kræftpakkerne. 

9)  Debat 

Under debatten kom det frem, at det er Regionerne, der får 
pengene til kræftpakkerne. 
Det kom ligeledes igen frem under debatten, at der er visse 
lokalpatriotiske tendenser på et bestemt hospital (man ope‐
rerer ovariecancerpatienter, selv om man ikke burde gøre 
det). Politikerne blev bedt om at træde i karakter og følge 
det, Sundhedsstyrelsen melder ud. Ministeren skal banke 
en vis region i hovedet og sige, at Sundhedsstyrelsens plan 
skal følges. 
Det blev også nævnt, at der i Tyskland foretages undersø‐
gelser om, hvad der er bedst kirurgi. Muligheden for ope‐
ration inden kemo ved tilbagefald blev nævnt. 

Der blev udtrykt ønske om at få en national dansk cancer‐
direktør. 
Desuden blev der igen talt om, at det er Almen praksis der 
skal henvise patienterne, men at ventelisteforløbet stadig er 
for langsomt.  
 
Alt i alt var det en meget spændende eftermiddag med 
rigtig mange oplysninger, som er forsøgt videregivet her. 
Det var også opløftende at høre, at der virkelig er sket 
noget med overlevelsen siden vores høring i 2007. 
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På talerstolen ordstyrer Line Baun Da‐
nielsen, som ledede symposiet på me‐
get kompetent og dygtig vis. 
 
Blomsterudsmykningen blev sponseret 
af medicinalfirmaet Roche. 
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Stort gennembrud kan give bedre screening  
for livmoderhalskræft  

HPV er en seksuelt overført virus, som rammer de fleste, men typisk 
forsvinder igen. Hos nogle bliver den kronisk, og halvdelen af dem vil 
udvikle svære celleforandringer, som er forstadiet til livmoderhals-
kræft. Det viser ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse. Derimod 
har kvinder, som ikke var positive for HPV ved en enkeltstående test, 
minimal risiko for svære celleforandringer selv mange år efter. Det 
peger i retning af at inddrage HPV i screeningen mod livmoderhals-
kræft  

Forskningen i livmoderhalskræft har været præget af flere store gennembrud. Først fandt man  
årsagen, som er den seksuelt overførte HPV-virus. Dernæst kom vaccinen mod HPV, som kan  
forebygge 70 pct. af alle tilfælde af livmoderhalskræft.  
 
Hver gang har Susanne Krüger Kjær fra Kræftens Bekæmpelse været med i  
front, og sammen med sine kollegaer har hun nu taget et nyt vigtigt skridt  
mod at forbedre den screening, som fortsat vil være nødvendig i mange år  
frem.  
 
I en undersøgelse, der netop er offentliggjort i Journal of the National Cancer  
Institute, beskrives sandsynligheden for at udvikle svære celleforandringer på  
livmoderhalsen afhængig af, om man er smittet med HPV eller ej. I alt 8000 
kvinder er blevet undersøgt for, om de var HPV-positive ved én eller ved to  
tests (som mål for en kronisk HPV infektion), samt hvilken HPV-type de  
var smittet med.  
 
HPV afslører risiko for celleforandringer  
-Vi har undersøgt 8000 unge kvinder med normale celleprøver og testet dem  
for forskellige HPV-typer. Efter 13 års opfølgning kan vi se, at kvinder, som  
var HPV-negative, fastholder en lav risiko for svære celleforandringer, siger  
Susanne Krüger Kjær, der er professor, overlæge og afdelingsleder i  
Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet.  
 
Derimod havde en fjerdedel af de kvinder, der ved en enkeltstående test var HPV-16 positive,  
udviklet svære celleforandringer 13 år efter. Og for dem, som ved en opfølgende test stadigvæk 
havde HPV-16, var tallet helt oppe på 50 procent.  
 
 
 
 

I fremtiden vil scree-
ning for livmoder-
halskræft sandsyn-
ligvis være en HPV-
test frem for en cel-
leprøve som i dag. 
Det vurderer Su-
sanne Krüger Kjær.  
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-Det betyder, at vi kan forlænge screeningsintervallet betydeligt for de HPV-negative kvinder, og 
da dette gælder mindst 80 procent af alle kvinder, er det en kæmpe gevinst. Omvendt har vi en 
gruppe, som har en høj risiko for svære celleforandringer. Hvis vi blev bedre til at udpege dem, 
kunne vi løse en del af problemet med de 400 kvinder, som får livmoderhalskræft hvert år, lyder 
det fra Susanne Krüger Kjær.  
 
Nye og bedre screeningsmetoder  
I Danmark har vi screenet for livmoderhalskræft siden 1960’erne, og det har halveret antallet af 
tilfælde af livmoderhalskræft. Alligevel ligger Danmark både i top i forekomst og dødelighed i 
Europa. Der er derfor brug for nye løsninger.  
 
-De fleste har haft en HPV-infektion, det springende punkt er, om man har virus kronisk. På sigt 
er det derfor oplagt, at screeningen ikke kun er en test for celleforandringer, men også eller ude-
lukkende et tjek af HPV-status. På den måde kunne kvinder med den laveste risiko blive under-
søgt sjældnere, og dem med den højeste risiko lidt oftere. Men det er for tidligt at sige, hvordan 
det helt præcist skal gøres, siger Susanne Krüger Kjær.  
 
Hun sidder med i en gruppe under Sundhedsstyrelsen, der netop nu er ved at kigge på, hvordan 
screeningen for livmoderhalskræft kan optimeres. Noget af det, der vanskeliggør projektet er, at 
der findes mange forskellige HPV typer, som alle øger risikoen for livmoderhalskræft, men ikke 
lige meget. Testes der for alle, sygeliggøres for mange, men testes der kun for HPV-16, som er 
årsag til langt de fleste tilfælde, taber man nogle.  
 
-Målet er, at undersøge kvinderne så sikkert som muligt så sjældent som muligt, og uden at syge-
liggøre for mange. Det sidste kan blive resultatet, hvis man ikke er i stand til at udvælge dem, der 
er i højrisikogruppen præcist nok, siger Susanne Krüger Kjær.  
 
Næste mål er en markør for kronisk HPV  
Derfor arbejder Susanne Krüger Kjær og hendes kolleger på at finde frem til markører, der kan 
forbedre den nuværende screening, og som kan identificere kvinder, der er i særlig risiko for at 
få kræft i livmoderhalsen.  
 
Håbet er at finde en markør, som ved en enkelt test kan udpege de kvinder, som har en kronisk 
HPV-infektion. Meget tyder nemlig på, at risikoen for at få en kronisk HPV-infektion varierer 
fra kvinde til kvinde. Eksempelvis ved man, at rygning gør det sværere at komme af med HPV, 
men en mere sikker markør kunne måske findes i kvindernes gener. Det bliver næste skridt.  
 
Undersøgelsen er en del af Mermaid-projektet, der har som mål at reducere dødeligheden af de forskellige typer af kræft i underlivet ved at opdage syg-
dommen tidligere og blive bedre til at behandle den. Og allerhelst ved at forebygge den, så den slet ikke opstår.  
   
Læs mere om HPV og livmoderhalskræft:  
Vidunderlivet  
Mermaidprojektet 
 
 
Af journalist Mai Brandi Ludvigsen  
05-10-2010  
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Deltagerne bliver rehabiliteret døgnet rundt 
Dallund tilbyder kvinder, som er behandlet for underlivs- 
kræft, fysisk aktivitet og psykosocial støtte på en uges  
internatkursus. 
 
Af Lisbeth Bøilerehauge 
 
       Dallund tilbyder tværfaglig koordineret kræftrehabilitering til personer, der er fær-
digbehandlet for kræft. Rehabiliteringsopholdet er et internatkursus på 6 dage og 20 
personer kan deltage hver uge. 

Der er i rehabiliteringsindsatsen fokus på fysisk aktivitet, psykosocial støtte og på 
det, at komme tilbage i arbejde og ikke mindst at kunne mestre at komme tilbage til 
dagligdagen. 
 
Erfaring fra 393 deltagere med underlivskræft 
       393 deltagere med underlivskræft har været på Dallund i perioden fra 2004 til 2009.  

Det er vores erfaring, at deltagerne med underlivskræft ofte har mange problemer, 
og det er især, som vist nedenfor, de fysiske og psykiske problemer, der dominerer.  

De hyppigste psyki-
ske klager 

Hyppighed 
(%) 

Bekymret 53 

Angst 33 

Bedrøvet 24 

Stresset 24 

Nervøs 23 

Deprimeret 21 

De hyppigste  
fysiske klager 

Hyppighed 
(%) 

Træthed 65 

Hukommelse/koncentration 47 

Hedeture 40 

Nedsat sexlyst 38 

Søvnproblemer 34 

Muskel‐ og ledsmerter 34 

 
På Dallund efterspørger kvinder, som er behandlet for livmoderhalskræft, livmoderkræft, under-
livskræft og æggestokkekræft, primært fysisk aktivitet og psykosocial støtte. 
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Dallund 

”Det største problem er, at jeg ikke har kunnet få svar på mine 
spørgsmål, hverken på sygehuset eller hos kommunen, først 
på Dallund fik jeg hjælp”, fortæller Kvinde 56 år, opereret for 
æggestokkræft. 

 
Af Lisbeth Bøilerehauge 
 
        Kvinde 56 år, opereret for æggestokkræft fortæller, hvordan hun uden held har 
forsøgt at få information om sin kræftoperation, om generne efter behandling også kal-
det senfølger og en anvisning på genoptræning fra både sygehuset og kommunen. 

Selvom spørgsmålet ”Må jeg røre mig eller skal jeg sidde helt stille, indtil I sender 
bud efter mig igen?” er det, der fyldte mest, kan NN ikke få svar på sygehuset, da hun 
tager hjem efter første operation den 23. december 2009.  
 
Et halvt år senere  
       Ved 6. kemoterapi, cirka et halvt år efter første operation, får NN fysioterapeuten 
på sygehuset til at udarbejde en genoptræningsplan til kommunen.  

”Jeg kommer til træning i kommunen og kommer i gruppe med en mand med en 
hjernesvulst og en kvinde, som ikke kan bevæge sig. Det opfylder slet ikke mine be-
hov”, fortæller NN.  

NN går derfor til egen læge og får en henvisning til en fysioterapeut med egen 
klinik.  

”Men desværre holdt jeg op med træningen, fordi jeg havde så ondt. Jeg turde 
ikke fortsætte med at træne. Og jeg vidste jo ikke, hvad det var, jeg havde ondt i”, be-
retter NN og fortsætter:  

”Først på Dallund har jeg fået forklaret, at smerterne kan skyldes arvæv i bughu-
len”. 

 

 
Der gik 298 dage, før jeg fik svar på mine spørgsmål  



 

Dallund 

 
Første gang jeg taler med en, som forstår, hvad jeg taler om  
       ”På Dallund er det første gang jeg taler med en som forstår, hvad 
jeg taler om. Jeg har slet ikke tænkt på, at der kunne være væskean- 
samling i mit bækken, før fysioterapeuten på Dallund siger det til mig.  
Og nu har jeg fået øvelser, som jeg selv kan udføre og som hjælper  
mig”, smiler NN. 

Karen Mark har ni års erfaring som fysioterapeut for færdigbe-
handlede kræftpatienter på Dallund, og hun forklarer, at når patienten 
ikke får nogle konkrete anvisninger tidligt i forløbet, bliver patienten 
bange for at gøre noget og mere passiv end ønsket. Det, Karen Mark 
ser, er at NN’s muskulatur agerer på, at hun har spændt op og passet 
på sig selv og udført meget få og små bevægelser med underkrop-
pen. Det i sig selv kan give smerter og fastholde smerte-billedet.  

”Ja jeg tror næsten, jeg har gået rundt og båret på min mave for 
at passe på den”, udbryder NN og nikker. 
 
Tilbud om genoptræning på sygehuset 
       Det er Karen Marks erfaring, at man på nogle sygehuse har gen-
optræningshold, men desværre er der mange, som er indlagt med 
underlivskræft, som ikke får et tilbud, nu hvor indlæggelserne ofte er 
få dage.  
 
Rehabilitering på Dallund 
       ”En forklaring på operationen og en anvisning på, hvordan jeg 
kommer videre, det fik jeg på Dallund” fortæller en smilende NN. 

”Selvom et hold på Dallund kan bestå af deltagere med mange 
forskellige diagnoser, forsøger vi at tage hånd om hver enkelt delta-
ger. De får øvelser og samtaler, som skal hjælpe dem videre”, frem-
hæver Karen Mark. 

NN fortæller, at det har været rigtig godt at få viden og informati-
on fra de forskellige faggrupper f.eks. sexologen og fysioterapeuten, 
der underviser på Dallund.  

”Det er meget fint og professionelt, fordi det er erfarne kapa-
citeter, der underviser”, erklærer NN inden hun afslutter samtalen, hun 
skal nå en gang massage, som også tilbydes på Dallund.  
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Målrettet rehabilitering til den enkelte patient eller patientgruppe 
       Rehabiliteringen på Dallund målrettes deltagerne og kan tage 
udgangspunkt i en bestemt diagnose eller et tema. Indholdet i rehabi-
literingen er meget afhængig af de deltagere, der er med i den aktuel-
le uge.  

Der tilbydes for eksempel stomisygeplejersker i ugerne med ma-
vetarmkræftramte, træklatring for de unge, længere pauser for senio-
rerne, sexolog ved underlivskræft m.m.  

Der dannes interessegrupper i løbet af ugen, hvis der er stem-
ning for det, som for eksempel ”vægttabsgruppe” eller ”hvordan med 
børnene”. 



 

Maleweekend 

I weekenden den 22. – 24. oktober holdt 
KIU malekursus på Svenstrupgaard ved 
Korsør. Vi var 9 tilmeldte, men desværre 
kom der to afbud i den sidste uge før 
kurset på grund af sygdom. 
 
Vi havde en rigtig hyggelig weekend, hvor vi hyggede os 
sammen fredag aften og gik i gang med undervisningen 
lørdag morgen kl. 9.00. Vera Kristensen, vores underviser, 
var sammen med os hele lørdagen indtil kl. 18.00. Nogle 
stykker af os nåede lige en aftentur i det naturskønne om‐
råde inden middagen. Efter aftensmaden var der alligevel 
nogen der ikke kunne lade penslerne ligge, og det endte 
med, at vi alle igen blev samlet i ’malestuen’.  
 
 

Søndag formiddag gik det løs igen. Vi skulle forlade værel‐
serne kl. 10.00, men havde ’malestuen’ indtil kl. 12.00. Vera 
var igen med os indtil kl. 12.00, og tiden blev udnyttet til 
sidste minut.  
 
Kl. 12.00 forlod vi så endelig stedet efter en lærerig og pro‐
duktiv weekend. 
 
Det må vi simpelthen gøre igen. Jeg var på forhånd ikke 
særlig interesseret i at male, men det blev jeg, og produkti‐
onen er også fortsat, efter jeg kom hjem, så jeg kan kun op‐
fordre medlemmerne til at forsøge det. 
 
Birthe Lemley 
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Maleweekend 
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Rekreation 

Ny vaccine mod livmoderhalskræft  
 
Cirka 70 procent af alle tilfælde af livmoderhalskræft kan forebygges med den HPV-
vaccine, som alle unge piger tilbydes i dag. En ny vaccine, som rammer bredere, er ved 
at blive testet på Odense Universitetshospital. Vaccinen dækker ni forskellige HPV-typer 
og forebygger dermed 90 procent af livmoderhalskræfttilfældene. Vaccinen testes nu på 
10.500 kvinder. Den ventes at være klar til brug i 2013.  
(Fyens Stiftstidende, 18-09-2010) 
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Vi har modtaget nedenstående fra Anna Lise Pedersen, som er medlem i KIU. 

  

 
Anna‐Lise skriver følgende: 
 
Jeg har været på en uges rekreationsophold i Ruds Vedby på  
Herregården Vedbygaard http://www.vedbygaard.dk/. 
 
Det var et rigtig dejligt ophold i dejlige omgivelser. Jeg var så 
heldig, at min søster var med. Vi fik en dejlig Sct. Hansaften, 
hvor der også blev kræset om os. Det er lige noget alle kan træn‐
ge til.  
 
Jeg skrev et par ord om mig selv. Fik lægen til at godkende det 
og sendte brevet til: 
 
Valde Frænkel og Moder Emmy Polack, f. Berendt’s Mindelegat 
v/administrator Bente Meyer 
c/o Advokatfirma Christian Harlang 
Østergade 1 
1100 København K 
 
Ansøgning skal sendes inden 1. februar. Der er mange andre 
legater at søge. Dem kan man finde frem til både på internettet 
og på biblioteket. 
 
Anna‐Lise Pedersen 



 

Tur til Mandø 
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Har du lyst til kortere eller længere vandreture, masser af frisk luft og fred og ro i samværet med 
andre kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet? 
 
Så tag med til Mandø og oplev, hvordan natur og ø‐kultur kan påvirke både krop og sind i posi‐
tiv retning. 
Vi kører fra Vadehavscentret i Vester Vedsted igennem Vadehavet til Mandø med Mandøbussen.  
Vi bor på Mandøcentret.  
På Mandø får vi ø‐rundtur, besøger Mandø Kirke, Mandø Museum, Mandø Mølle og Mandøcentrets udstilling. 
I Vester Vedsted er der mulighed for på hjemturen at besøge Vadehavscentret (ikke med i prisen). 
Vi vandrer hver dag så meget, vi kan hver især. Er vejret godt, kan vi også vandre på vaderne ud for Mandø. 
Vigtigt: Husk praktisk og varmt tøj og regntøj samt fodtøj til al slags vejr. 
 
Pris: 1000 kr. for overfart og entreer, 2 overnatninger i enkeltværelse og fuld forplejning  (‐ drikkevarer).  
 
Afgang fra Vester Vedsted den 6.6. 2011 kl. 11.00 
Afgang  fra Mandø den 8.6. 2011 kl. 14.30 
Ca. 15 deltagere.  
 
Tilmelding senest den 1.5 2011 til  
 
Anny Locher 
Kontaktperson og Redaktør KIU 
Søparken 22, Jels 
6630 Rødding 
Tlf. 7455 2619 
Mail: locherjels@mail.dk 

Et skridt for sundheden 
 

KIU‐tur til Mandø ‐ Øen i vadehavet ‐ den 6. ‐ 8. juni 2011. 

Solnedgang Mandø juni 2010 

Stormflodssøjlen 

Bramgæs på  
besøg på Mandø 

Tilmelding gerne hurtigst mulig, så vi kan se, om der er interesse for turen. 
Depositum 500 kr. betales ved tilmeldingen på KIUs konto:  
Reg. Nr. 9827   Kontonummer 0000463256 
Husk at oplyse navn ved indbetalingen. 
De resterende 500 kr. betales ved ankomsten til Mandø. 
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Region Hovedstaden 
Sundhedscenter for kræftramte 
Rådgivningsenheden 
Ryesgade 27 
2200 København N 
Tlf.  35 27 18 00 
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 
  
Åben rådgivning 
i Brugerbutikken 
Hillerød Hospital 
Dyrehaven 29 
3400 Hillerød 
Tlf. 48 22 02 82 
Åbent tirsdag 10.00 ‐ 17.00 
og fredag 10.00 ‐ 15.00 
 
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 
Åben hver torsdag kl. 16 ‐ 19 
 
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 
Åben hver torsdag. 
 
Kræftrådgivningen 
Værkerne 
Frederiksvej 27 
4180 Sorø 
Tlf. 55 74 04 00 
naestved@cancer.dk 
Hver onsdag kl. 13.30‐17.30 
 
KræftrådgivningensCafeen 
Guldborgsund 
Guldborgsund Frivilligcenter 
Banegårdspladsen 1A 
4800 Nykøbing F 
Tlf. 55 74 04 00 
Åbent mandag i lige uger 
kl. 9.00 ‐ 17.00 
 
Region Syddanmark 
Kræftrådgivningen 
Vesterbro 46 
5000 Odense C 
Tlf.  66 11 32 00 
odense@cancer.dk 
 
Frivillig Rådgivningen 
Svendborg 
Brogade 35 (i gården) 
5700 Svendborg 
Tlf. 23 98 06 95 
Åbent tirsdage kl. 10‐12 og  
torsdage kl. 17‐ 19 
 
Frivilligrådgivnigen 
Forebyggelsescentret 
Fredensvej 1 
5900 Rudkøbing 
Tlf.62512890 
Åbent onsdag kl. 14.00 ‐ 16.00 
 
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 
Åbent onsdag kl. 14‐16 
 
Kræftrådgivning i  
Sund By Kolding 
Klostergade 16 
6000 Kolding 
Tlf. 79 79 72 80 
Åbent mandag 9‐13 
Tidsbestilling nødvendig 
 
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 
 
Kræftrådgivning i  
Sundhedscentret 
Sygehusvej 7 
8600 Skanderborg 
Tlf. 86 19 88 11 
Tidsbestilling nødvendig 
 
Kræftrådgivningen i  Randers 
Sundhedscenter 
Vestervold 4 
8900 Randers 
Tlf.89 15 12 15 
Åbent hver mandag kl. 10–15 
 
 

 
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 
Tidsbestilling nødvendig 
 
Kræftrådgivning i 
De Frivilliges Hus 
Skolegade 9 
7700 Thisted 
Tlf. 98 10 92 11 
Tidsbestilling nødvendig 
 
Kræftrådgivning i Sund‐ 
hedscenter Limfjorden 
Strandparken 48, 2. sal 
7900 Nykøbing Mors 
Tlf. 98 10 92 11 
aaborg@cancer.dk 
Åben den 3. onsdag i hver 
måned kl. 9.30 ‐ 15.00 
 
Kræftlinjen 
Tlf. 80 30 10 30 
Åbningstider: 
Mandag‐fredag kl. 9‐21 
Lørdag og søndag kl. 12‐17 
Lukket på helligdage 
 
RehabiliteringsCenter 
Dallund 
Dallundvej 63 
5471 Søndersø 
Tlf.  64 89 11 34 
e‐mail dallund@dallund.dk 
www.dallund.dk 
 
 
 
 

Kræftrådgivninger 

KIUs bog om  
underlivskræft 

 Bogen er gratis og kan rekvireres hos Kræftens Bekæmpelse. Forsendelse koster 50 kr. 



 

 

Rigshospitalet i København  
KIU i København har træffetid på Rigshospitalet, Bleg‐
damsvej 9, opgang 5, 4. sal i Personalerummet 5042. 
 
Træffetid fra kl. 17 ‐19 på følgende mandage: 
13. december  2010 
10. januar            2011 
14. februar          2011 
14. marts             2011 
11. april               2011 
  9. maj                 2011 
 
Kræftrådgivningen i Vejle: 
KIU i Vejle har træffetid hos Kræftens Bekæmpelses råd‐
givning i Vejle. Adressen er: Blegbanken 3, 7100 Vejle, tlf. 
76 40 85 90 
Du kan træffe en kvinde fra patientforeningen KIU  
onsdage fra kl. 10‐12. 
 
 

Bornholms Sygehus: 
KIU Bornholm har træffetid på Bornholms Sygehus,  
Ullasvej  8, 3700 Rønne 
Hovedindgangen.  
Den første mandag i hver måned. 
Kl. 19.00‐21.00 
Vi sidder ved små borde uden for cafeteriet. 
Husk ferielukket i juli og december. 
 
 

Kræftrådgivningen i Odense: 
Vesterbro 46, 5000 Odense C. 
 
Vi er et åbent mødested for kvinder, der har eller har haft 
kræft i underlivet. 
Mødestedet er lavet om til også at være et cafemøde med 
fælles foredrag, men vi har vores egne rum, hvor vi kan 
snakke fortroligt med hinanden.  
 
Det er den første torsdag i hver måned fra 14 – 16. 
 
Torsdag d. 6.1.2011 Samtale og samvær 
Torsdag d. 3.2.2011 Samtale og samvær  
Torsdag d. 7.4.2011 Samtale og samvær  
Torsdag d. 5.5.2011 samtaler og samvær 
Torsdag d. 9.6.2011 Samtale og samvær 
Det endelige program kan ses på vores hjemmeside: 
www.kiuonline.dk 
 
Yderlige oplysninger kan fås hos Lene Middelhede  
Tlf. 51 70 87 83 
Mail: middelhede@hafnet.dk 

 
 
I  træffetiden har du mulighed for at møde 
tidligere og nuværende patienter med un‐
derlivskræft. 
 
Alle, der rammes af en alvorlig sygdom, 
får på et eller andet tidspunkt behov for at 
snakke med et menneske, som er eller har 
været i samme situation.  
 
Personlige oplysninger registreres ikke og alle 
har tavshedspligt. 

Træffetider 

Klik ind på vores hjemmeside 
www.kiuonline.dk 
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Kræftrådgivningen i Århus 
KIU i Århus har træffetid i Kræftpatienternes Hus  
Heimdal,Peter, Sabroes Gade 1, 8000 Århus C 
 
Træffetiden er følgende tirsdage 15:30 ‐ 17:30: 
 
30.11. 2010   Sygeplejersker fra Onkologisk Afdeling   
                        vil være til stede og besvare spørgsmål. 
 
25.01.2011    Sygeplejersker fra Onkologisk Afdeling  
                      vil være til stede og besvare spørgsmål. 
 
22.02.2011   Cafe 
 
29.03.2011   Cafe 
  
26.04.2011   Sygeplejersker fra Onkologisk Afdeling  
                     vil være til stede og besvare spørgsmål. 
  
24.05.2011   Cafe 
  
28.06.2011   Cafe 
 
Henvendelse vedr. træffetid til Inga Nørgaard,  
tlf. 86 11 69 40/29 39 39 40 



 

 

Kræftrådgivningen i Odense 
Vesterbro 46, 5000 Odense C. 
  
Vi er et åbent mødested for kvinder, der har eller har haft 
kræft i underlivet. 
 
Mødested er lavet om til også at være et cafemøde med 
fælles foredrag, men vi har vores egne rum, hvor vi kan 
snakke fortroligt med hinanden.  
 
Det er den første torsdag i hver måned fra 14 – 16. 
Torsdag. 6/1 Samtale og samvær.  
Torsdag. 3/2 Samtale og samvær  
Torsdag. 7/4 Samtaler og samvær  
Torsdag 5/5 samtaler og samvær 
Torsdag 9/6 Samtaler og samvær 
Det endelige program kan ses på vores hjemmeside: 
www.kiuonline.dk 
Yderlige oplysninger kan fås hos Lene Middelhede  
Tlf. 51708783 
Mail: middelhede@hafnet.dk 
 
 
  
 

 

 
KIU-bladet og Hjemmesiden 
 
Stof til KIU-bladet og  
Hjemmesiden www.kiuonline.dk  
sendes til  
Anny Locher  
Søparken 22, Jels,  
6630 Rødding  
Tlf. 7455 2619   
Mail: locherjels@mail.dk  
    
Deadline for næste nummer af  
KIU-bladet er 15. marts 2011            

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 for kvin‐
der der har eller har haft  Kræft i 
Underlivet. 
Vi er en selvstændig forening, som 
samarbejder med Kræftens Bekæm‐
pelse. 
Pårørende og andre interesserede 
er meget velkomne til at blive støt‐
temedlemmer i KIU. 
 Som medlem får man tilsendt et 
ʺKIU‐bladʺ 2 gange om året, ligesom 
man kan deltage i  mange af vores 
arrangementer. 
KIU‐bladet bliver også sendt til 
relevante sygehusafdelinger, læger 
osv. 
KIU‐bladet trykkes i ca. 2000 ek‐
semplarer. 

 
Materialer fra KIU 

Nyhedsbreve, foldere, postkort og 
plakater fra KIU kan rekvireres hos  
Lene Middelhede 
Formand for KIU 
Rosenvænget 5A 
8722 Hedensted 
Tlf. 76 74 05 44 
Mail: middelhede@hafnet.dk 

Støt KIU med en pengegave 
Vil du støtte KIU med en gave, kan pengene 
indsættes på denne konto Reg.nr: 3001 ‐ Kon‐
tonr.: 60081751. Det er vigtigt, at indbetalin‐
gen er mærket med ordene ʹgave til KIUʹ.  

 
Jubilæum, landsmøde og  
generalforsamling 2011 

 
KIUs 10‐års jubilæum, landsmø‐
de og generalforsamling finder 
sted fra fredag den 29. april til 
søndag den 1.maj 2011 på 
Rungstedgaard,  
Rungsted Strandvej 107,  
2960 , Rungsted Kyst. 
 
Vi indkalder hermed til general‐
forsamling i KIU søndag 
den 1.5. 2011 kl. 10.00 

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 Anny Locher  

Forsidebilledet 
KIUs kunstner Anna Koch har været på 
Færøerne i sommer. 
 
Anna Skriver: 
”Akvarellen på forsiden er fra Færøerne ‐ 
fra Gjogv, som er den nordligste bygd på 
Østerø. Havnen ligger nede i kløften, som 
vender ud mod Nord‐Atlanten. Morgen‐
lyset spejler sig i havet”. 
Stor tak til Anna!                             Red.  
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KIUs bestyrelse  2010 

Bestyrelsen  
 
Lene Middelhede, formand 
Rosenvænget 5 A 
8722  Hedensted 
Mobil: 51 70 87 83 
Mail: middelhede@hafnet.dk 
 
Birthe Lemley, 1. næstformand 
Vikingevej 11 
3630 Jægerspris 
Tlf. 47 53 53 51 
Mail: blemley@vip.cybercity.dk 
 
Lisbeth Rasmussen, 2. næstformand 
Struervej 101 
7500  Holstebro 
Tlf. 97 42 92 01 
Mail: r_lisb@yahoo.dk 
 
Marianne Nielsen, kasserer 
T.H. Jensensvej 9, Øster-Snede 
8723 Løsning 
Tlf. 75 89 32 77 
Mail: marianne@hafnet.dk 
 
 
 
 
 

 
Birgitte Devantier  
Deleuransvej 26 
7000 Fredericia          
Tlf. 75 92 20 98 
Mail: bird@ofir.dk 
 
Jytte Hillersborg 
Fruerbakken 34 
8940 Randers SV 
Tlf. 86 40 98 75 
Mail: jytte.hillersborg@gmail.com 
 
Grethe Kirkegaard 
Skovmindevej 3 
2840 Holte 
Tlf. 45 42 43 10 
Mail: grethekirkegaard@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suppleanter 
 
Rigmor Krogh 
Huntuevej 34, Ingstrup 
9480 Løkken 
Tlf. 98 88 32 82  
Mail: huntuen@mail.tele.dk   
 
Eva Frost 
Højkildevej 16A 
8721 Daugård 
Tlf. 75 89 59 80 
Mail: eva.frost@mail.dk 
 
Anna-Lise Pedersen 
Kildedalen 5 
4400 Kalundborg 
Tlf. 59 50 89 72 
 
Dorthe Andersen 
Torstilgårdsvej 22 1. th. 
8381 Tilst 
Tlf. 82 14 04 22 
Mail: dna@lkpmail.dk 
 

 

                        Indmeldelsesformular 
 
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 

 

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

 

 

 


