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Ordet stammer fra de polynesiske 
øyer hvor det betegner noe hel-
lig og urørlig. Dersom noen setter 
spørsmålstegn ved tabuers beretti-
gelse, møtes de ofte med aggresjon, 
fordømmelse eller uforstand.

Professor og tidligere overlege og 
fagleder for brystkreftonkologi ved 
Oslo Universitetssykehus Erik Wist 
sier at det var tabubelagt å snakke 
om brystkreft frem til midten av 
1970-tallet. I følge Wist som tidligere 
også var leder av Norsk Bryst Cancer 
Gruppe, var det kun to profesjoner 
som fikk se kvinner med brystkreft, 
og det var leger og kunstnere.

I vår del av verden har dette heldig-
vis forandret seg radikalt. Det er ikke 
lenger tabu å snakke om brystkreft, 
takket være mange modige kvinner, 
pårørende, gode leger, sykepleiere, 
og frivillige som har stått fram og 
informert både i egen familie og i 
offentlige sammenhenger. Bryst-
kreftforeningen har hatt en sentral 
rolle i arbeidet med å informere om 
brystkreft, og vil fortsette med å 
være sentral i kunnskapsformidling 
om brystkreft. Tabuer rundt bryst-
kreft brytes ned ved blant annet en 
oppriktig informasjon fra medlem-
mene til omverden, likepersonsar-
beidet, og Rosa sløyfe-aksjonen.

Det er fremdeles mer komplisert for 
mange kvinner å snakke om sen-
skader enn det er å snakke om det 
å ha hatt brystkreft. Mange forven-
ter at kvinner som har hatt bryst-
kreft er «friske», når behandlingen 
er over, «alt er som før». Senskader 
kan være belagt med tabu, for kvin-
ner som har hatt brystkreft og som 
ikke møter forståelse for følgene av 
en kreftbehandling. Du «skal» ha 
det bra, som tross alt har «overlevd» 
en dødelig sykdom. For den enkel-
te som har hatt brystkreft og som 
kjenner på senskader, hver eneste 
dag, er det ikke like lett å møte dis-
se forventningene alene- det kan 
føles ensomt. Forståelsen av sen-
skader etter kreftbehandling må 
styrkes. Det er behov for betyde-
lig mer forskning på senskader og 
informasjon, til brystkreftberørte, 
til arbeidsgivere, til det offentlige 
hjelpeapparatet, og ikke minst til 
politikere som skal fordele ressurser 
til helsesektoren og det frivillige or-
ganisasjonslivet. Kreftrehabilitering 
må bli en rettighet.

I arbeidet med å synliggjøre hva 
senskader er, kan kunsten være 
en positiv faktor. Kunsten kan in-
spirere og gi trøst når det er tungt. 
Kunsten er genuin og følger oss 
gjennom århundrer. Så lenge men-

Tabu må brytes 
– ingenting er som før

nesket har kunnet uttrykke seg er 
det funnet slike uttrykksformer, fra 
hulemalerier til moderne installa-
sjoner. Kunstnere har skapt uttrykk 
for våre følelser og livsbetingelser, 
og kunsten kan ikke minst trigge 
«vedtatte sannheter» og tabube-
lagte områder.

Boka til Håvard Aagesen «Ingen-
mannsland – for oss som ikke er 
døde, som ikke lenger er syke, men 
som heller ikke blir friske», fokuserer 
på det å overleve kreftsykdom, som 
ikke er ensbetydende med å bli frisk.

Mali Monae, har laget kortfilmen 
«HUMAN», som hun har gitt til Bryst-
kreftforeningen til benyttelse. Gjen-
nom arbeidet med filmen og egen 
livserfaring, merket hun hvordan 
kvinners identitet blir sterkt berørt 
og en følelse av en øredøvende en-
somhet blir dominerende i livet til 
den som er brystkreftberørt. Filmen 
«HUMAN» prøver å formidle noe av 
disse kompliserte følelsene.

I norsk dagligtale brukes tabu om noe som ikke får forekomme 
eller skal skjules, ikke snakkes om, ofte forbundet med skam og 
ensomhet.

Beate Christine Wang
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Jeg vil på vegne av meg selv og Ho-
vedstyret, få takke dere for den fan-
tastiske opplærings- og jubileumshel-
gen vi hadde sammen i Trondheim. 
Den gode stemningen og varmen 
som var der, var dere med på å ska-
pe sammen med oss. Jeg håper du 
tar med det engasjementet hjem til 
din egen lokalforening og i det ar-
beidet som du utfører lokalt. Husk at 
det finnes bare en av deg, du er unik 
og din innsats som frivillig er verdi-
full for Brystkreftforeningen.

Som tillitsvalgt og likeperson mø-
ter du nye mennesker som nett-
opp har fått en eller annen form for 
brystkreftdiagnose. De sitter gjerne 
igjen i sjokktilstand og med mange 
spørsmål. Da er det viktig at du som 
likeperson er kommet lenger enn 
den du møter. Du må ha fått bear-
beidet forholdet til egen sykdom og 
opplevelser du har vært igjennom. 
Først da er du klar til å møte et an-
net menneske, og kan være et med-
menneske for den som nettopp har 
fått diagnosen.

Gjennom din egen erfaring og syk-
dom med brystkreft kan du gi hjelp 
ved å lytte, gi støtte og bidra til å fin-
ne måter å mestre den nye livssitua-
sjonen på. Per i dag kreves det at du 
har fulgt opplæringen til Brystkreft-
foreningen, som likeperson tilknyt-
tet sykehus hatt praktisk opplæring 
sammen med en erfaren likeperson, 

og skrevet under på taushetsløfte 
før du blir en godkjent likeperson. 
Og for alle som var nye likeperso-
ner på opplærings- og jubileums-
konferansen, vil vi til høsten ha en 
egen konferanse for dere. Vi ønsker 
at dere skal bli tryggere og ha mer 
opplæring som gjør dere i stand til å 
være gode likepersoner. 

I dag er det slik at aktiviteter som 
blir ledet av en likeperson i lokal-
foreningen kan kalles en likeper-
sonsaktivitet. Men, det må være en 
aktivitet som innehar enten faglig 
kompetanseheving, fysiske aktivi-
teter, den gode samtale, møter på 
kafetreff, medlemsmøter, turer med 
faglig innhold osv. Og det må ligge 
ved dokumentasjon på hva akti-
viteten gikk ut på, og hvor mange 
deltakere. Per i dag blir dessverre 
ikke telefonsamtaler godkjent som 
en likepersonsaktivitet på grunn av 
regelverket. Dette er noe Brystkreft-
foreningen må vurdere om vi skal 
arbeide med for å få endret.

Vi står overfor nye utfordringer når 
det gjelder likepersonstjenesten. 
Nye regler og retningslinjer. Di-
gitale plattformer som Facebook 
og chatterom har overtatt mye av 
kommunikasjonen. Samfunnet en-
drer seg og vi med. For å kunne drive 
med likepersonsarbeid og opplæring, 
er vi avhengig av økonomi. Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratets 

Det var fastlegen som kom med det 
dårlige budskapet. Han ba meg mo-
bilisere nettverket mitt. Det ordet har 
jeg tygd på mange ganger. Nettverk. 

Da sjokket hadde lagt seg, begynte 
søkingen på nettet. Brystkreft. Ble 
ikke klokere, ble heller mer skremt. 
Facebook ble redningen. Der fant 
jeg flere grupper som omhandlet 
brystkreft, blant annet Brystkreftfo-
reningen under 40. (Nå Brystkreftfo-
reningen Under 40+5)

Etter en stund tok jeg motet til 
meg og skrev på siden deres og 
fikk svar. En venninne fra barne-
skolen svarte på meldingen min 
og vi møttes noen dager senere 
på kafé. Hun lå ca. ett år foran meg 
i løpet, og hun hadde vært igjen-
nom alt; operasjon, cellegift og 
stråling. Hun hadde svar på stort 
sett alt, og hadde mange gode 
råd. Jeg er veldig heldig som har 
hatt henne som sparringspartner 
hele veien. Når jeg nå snakker med 
andre unge med brystkreft, har 
mange vært helt alene om det de 
skal eller har vært igjennom. Det 
får meg igjen til å tenke at jeg var 
veldig heldig. 

Etter en stund meldte jeg meg inn 
i Brystkreftforeningen, men det var 
skuffende å se at min lokalforening 
ble lagt ned det året jeg ble syk. Jeg 
hadde håpet på å treffe noen like-

sinnede i nærheten, men samtidig 
er det jo fint at så få personer i om-
rådet har hatt brystkreft. 

Månedene gikk, behandling ble fer-
dig og høsten kom. Barndomsven-
ninnen min tipset meg om lands-
samlingen for Brystkreftforeningen 
under 40 i Trondheim, og jeg syntes 
det hørtes både spennende og litt 
skummelt ut. Hva gikk det ut på?  
Aller helst ville jeg bare legge kref-
ten bak meg og fortsette der hvor 
jeg slapp. Dog kroppen var ikke helt 
enig der da. Med blandende følelser 
meldte jeg meg på. 

Og jeg angrer ikke et sekund! 

Helgen hadde litt av alt. En del fag-
stoff, sosialt samvær og ikke minst 
god mat. Det som gjorde mest inn-
trykk, foruten goodiebags, var sam-
talene og det sosiale. Det var ganske 
fint å høre andres historier og kunne 
kjenne meg igjen. Det var ikke bare 
jeg som har ødelagt pupp, som 
opplever å ikke helt kjenne igjen 
kroppen, kjenne stikking i fingrene, 
falle ut av samtaler og bli sliten av 
hver minste lille filleting. 

Jeg var ikke alene, jeg hadde funnet 
nettverket mitt.

I år skal landssamlingen for de under 
45 være i Kristiansand 22. – 24. sep-
tember, og jeg håper vi treffes der! 

STYRELEDERS SIDE
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Da jeg fikk brystkreft, var det som verden falt i hodet på meg. 
Brystkreft er noe gamle damer får. Jeg er jo ikke 40 engang.

krav for å få økonomisk støtte må 
følges. Det vil hele tiden kreves at vi 
er oppdatert, viderefører og forny-
er, og følger disse retningslinjene i 
vårt arbeid som likeperson og tillits-
valgt. Hovedstyret vier dette arbei-
det mye oppmerksomhet frem mot 
Landsmøtet 2018.

Å være likeperson og tillitsvalgt er 
en stor oppgave. Vi er veldig av-
hengig av deg skal vi være en god 
forening som fungerer bra og har 
noe å gi til brystkreftberørte. Du er 
unik, og hver og en er viktig for at 
Brystkreftforeningen skal kunne 
fungere og bestå, både lokalt og 
sentralt. Sammen er vi sterke!

Gleder meg til arbeidet sammen 
med dere fremover.

Gode hilsener fra
Ester-Johanne Sande
Styreleder

Heidi Kristine Lie

Brystkreftforeningen under 
40+5's representant 

i Hovedstyret

Ester-Johanne Sande

Kjære dere

Denne gangen ønsker jeg å adressere mine ord til tillitsvalgte 
og likepersoner i Brystkreftforeningen. 

Under 40+5's landssamling 2017

Brystkreftforeningen un-
der 40+5 er en landsdek-
kende gruppe for medlem-
mer i Brystkreftforeningen 
som er 45 år eller yngre. 

Gruppen har en aktiv Face-
book-gruppe og arrange-
rer en årlig landssamling 
der du kan møte andre 
unge som også er berørt 
av brystkreft.

Brystkreftforeningen
under 40+5



Vi har kompetansen, tryggheten og servicen!

• Vi har alt innen ulike proteser,  
BH’er og badetøy.

• Stort utvalg av hodeplagg.
• Spesialkompetanse innen tilpasning  

av proteser.

Åpningstider: Man-fre kl 08.00-16.00. | Adr: Ing. Rybergsgt. 48, 3024 Drammen 
Tlf: 32 20 23 50 | Faks: 32 82 43 05 32 | E-post: post@helsevekst.no 
Web: Helsevekst.no

• Sko

• Kateter

• Diabetes

• Ernæring

• Hudpleie

• Brystproteser

• Stomi

• Sårutstyr

• Urinlekkasje

• Støttebandasje

• Kompresjonsstrømper

• Kompresjonstøy

Bruk din blå-resept/e-resept og få varene gratis hjemkjørt!

Stadig flere velger å gi støtte til en god sak, 
fremfor å kjøpe materielle julegaver.  
 
Ønsker du å gi en gave til Brystkreftfore-
ningen på vegne av andre, har vi kort med
ferdig påtrykt hilsen.  
 
Ta kontakt med sekretariatet på telefon 
02066 eller epost post@brystkreftfore-
ningen.no for å bestille kortene og mer 
informasjon.

GI EN JULEGAVE MED MENING

 
 
Ta kontakt med sekretariatet på telefon 02066 eller epost 
post@brystkreftforeningen.no for å bestille kortene og få 
mer informasjon.

 GI EN GAVE MED MENING
Ønsker du å gi en gave til Brystkreftforeningen på 
vegne av andre, har vi kort med ferdig påtrykt hilsen.  

Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali
Tlf 62 35 11 00     post@montebello-senteret.no
www.montebellosenteret.no

Foto:  M
BS

Montebellosenteret ligger i 
fl otte omgivelser like ovenfor 
Lillehammer og framstår 
med god hotellstandard 
uten institusjonspreg. 
Montebellosenteret legger 
stor vekt på skjønnhet, kunst 
og opplevelser. Samtidig har 
vi et sunt og godt kjøkken 
og delikate rom. 

«Brystkreft – hva nå?»
Kursene inneholder en dynamisk 
prosess hvor kunnskapsformidling 
om kreft, endringsstrategier og 
livet videre er i fokus.

Kurs 32a 11. – 18. august
Kurs 43a 28. okt. – 3. nov.
Kurs 48 1. – 8. desember

Lær å leve med endringer 
som følge av kreft
Oppmerksomheten i kurset «Kreft – hva nå?» rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. 
Fellesskapet er verdifullt og gir rom for erfaringsutveksling med andre i tilnærmet lik situasjon. 

Det er i alle 

kurs mulig å 

ha med seg 

 samlivspartner/

nærstående.

Kreft – hva nå?

Energibalanse i hverdagen
Kurs 36a 8. – 15. september
Kurs 47 24. nov. – 1. des.

Det er nå du lever
Kurs 38b 22. – 29. september

Tankens kraft
Kurs 46b 17. – 24. november

Mer informasjon om disse og alle 
andre kurs, kursdato og hvordan du 
søker om kursopphold fi nner du på 
www.montebellosenteret.no. Kontakt 
oss gjerne på e-post eller telefon om 
du trenger veiledning.

Ønsker du mer kunnskap og innsikt om spesifi kke tema, etter 
at du har vært på «Kreft – hva nå?», kan du søke på temakurs.

www.bonjour-lue.com 

      
Lekre luer for alle årstider og enhver anledning 

Åse Hirsch-Nilsen, mobil 99731119 
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Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

Finn nærmeste butikk på www.banda.no
Følg oss på Facebook/bandakjeden
Bandas hovedkontor: 23 38 48 58

HUSK!
Du kan fritt velge den bandagist, som du mener gir 
deg den beste service og oppfølging. 

BRYSTOPERERT

• Uforstyrret tilpasning av brystproteser i våre samtale/prøverom
• Et bredt sortiment av proteser, delproteser og skallproteser
• Proteser finnes i forskjellige hudfarger
• Godt utvalg av Bh´er, undertøy og badedrakter

Banda er en kjede med mer enn 50 butikker, 
over hele landet, med høyt kvalifiserte helse- 
arbeidere. Vi kan tilby deg:

Vi har tid til deg!
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INNHOLD IMMUNTERAPI

Til daglig jobber Jon Amund Kyte ved Avdeling for kreft-
behandling ved Oslo universitetssykehus, Radiumhos-
pitalet. I tillegg til behandling av kreftpasienter, er han 
også forsker og prosjektleder for ALICE-studien. 
 – ALICE-studien er et stort samarbeidsprosjekt med 
forskere fra hele Norge. Vi skal rekruttere pasienter fra 
hele landet til å delta i studien, sier onkologen, og fort-
setter:
 – Studien går ut på at vi skal kombinere cellegift som 
stimulerer immunsystemet, sammen med et antistoff 
som tar bort en brems på immuncellene. Slik kan vi se 
om immunterapi kan bli en del av brystkreftbehandlin-
gen, sier Kyte.
 For å forstå begreper som «stimulering av immunsys-
temet» og «brems på immuncellene», trengs først en 
grunnleggende forklaring på immunsystemets funksjo-
ner og svakheter. 

Immunterapiens styrke  
Kyte forteller at det i dagens kreftbehandling er vanske-

lig å drepe kun syke celler. De fleste behandlingsformer 
vil også drepe friske celler. Idealet er å la friske celler leve 
samtidig som kreftcellene drepes.
 – Immunsystemet vårt har egenskap til å se forskjell på 
det som er sykt og det som er friskt. Spørsmålet er derfor 
om immunsystemet, gjennom immunterapi, kan brukes 
i behandlingen av brystkreft. Da kan vi oppnå idealet 
om å rydde blant friske og syke celler, og behandlingen 
kan bli mer skånsom, målrettet og effektiv, sier Kyte.

Fra eliminering til kreft 
Onkologen forklarer at det til enhver tid er en kamp i 
menneskekroppen mellom det friske og det syke. 
 – Mange mennesker kan bære kreftceller uten å bli en 
kreftpasient. Det er fordi immunceller i immunsystemet, 
som hvite blodlegemer, eliminerer kreftcellene. I mange 
tilfeller gjør immunsystemet en slik eliminering, men i 
noen tilfeller vil kreftcellene klare seg og ikke bli drept 
av immunsystemet, sier Kyte, og fortsetter:
 – Da vil syke celler leve sammen med immunsystemet 
over en periode. Perioden kan ha ulik varighet, men gjør 
at kreftceller og immunceller tilpasser seg hverandre. I 
en slik periode kan kreftcellene klare å lure immunsys-
temet. Kreftcellene kan overleve, dele seg og danne 
en svulst. Da har du en kreftpasient med en svulst, og 
kreftcellene i svulsten er utviklet og opplært i pasientens 
immunsystem. Med det har kreftcellene egenskapen til 
fortsatt å lure immunsystemet. 

Vil finne koden
for effektiv immunterapi

Av Eva Hongshagen

Forsker og onkolog Jon Amund Kyte er prosjektleder for 
ALICE-studien. – Med denne studien forsøker vi å bringe 
immunterapi inn i brystkreftbehandlingen, sier han.

Så langt har immunterapi vist liten effekt på brystkreft.
Det vil forsker og onkolog Jon Amund Kyte gjøre noe med.
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Lureriet må stoppes 
Kjernen i immunterapi er å stoppe kreftcellenes evne til 
å lure immunsystemet, slik at immunsystemet igjen kan 
angripe kreftcellene. 
 For å forstå hvordan kreftcellene lurer immunsys-
temet, må man skille mellom immunsystemets aktivise-
rings- og bremsefunksjoner. 
 – Immunsystemet blir som regel aktivert når de opp-
dager syke celler. Det er imidlertid ikke alltid tilfellet. Im-
munsystemet skal også tolerere noe. Hadde immunsys-
temet blitt aktivert til enhver tid, ville vi fått autonome 
sykdommer som leddgikt, MS og allergier. Derfor er det 
også bremser i immunsystemet, som vi er avhengige av, 
men som er uheldige i kreftsammenheng, forklarer Kyte. 
Kreftceller som lurer immunsystemet, har iverksatt en 
slik bremseeffekt hos immunsystemet. Det er denne 
bremseeffekten immunterapi søker å oppheve. 

Immunterapi som behandling  
Immunterapi er en sekk av ulike behandlingsmetoder 
for å styrke immunforsvarets evne mot kreftcellene. Kyte 
forteller at det som oftest nevnes som behandlingsgjen-
nombruddene i immunterapi nå, er kontrollpunkthem-
mere. 
 Kyte forteller at det er flere legemidler i immunterapi-
en som går innunder kategorien kontrollpunkthemme-
re, og bruker PDL-1-hemmere som eksempel. 
 – En immuncelle skal drepe enn svulst bestående av 
kreftceller. Det klarer ikke immuncellen når kreftcellene 
har laget seg et skjold som lurer immuncellen. Skjoldet er 
laget av proteinet PDL-1. Skjoldet fungerer på den måten 
at proteinet binder seg til en mottaker på immuncellen. 
Denne bindingen sender et kraftig signal fra kreftcellene 
til immuncellene om å bremse, slik at immuncellen ikke 
lenger klarer å drepe kreftcellene, sier Kyte, og fortsetter:
 – Derfor må vi gi et antistoff som kan blokkere bindin-
gen og dermed fjerne bremseeffekten. Når bremseeffek-
ten er borte, kan immuncellen igjen drepe kreftcellen. 

T-celleterapi 
En annen form for immunterapi, er T-celleterapi. 
 – Prinsippet går ut på å ta T-cellene ut av kroppen til 
en pasient, gi T-cellene programmer og målstyre disse, 
slik at de gjenkjenner kreftceller og kan drepe dem. Så 
settes T-cellene tilbake i pasienten. Det høres veldig ek-

sepsjonelt ut, men det har vist seg å virke mot blant an-
net blodkreft, forteller Kyte. 

Utfordringer innen brystkreft
Tross gode resultater hos noen, er det ikke alle kreftfor-
mer som så langt har dratt nytte av immunterapi, deri-
blant brystkreft. 
 – Innen brystkreft, som jeg jobber mest med, er det 
litt vanskeligere. Det kan være en utmerket T-celle som 
kommer til svulsten, men så klarer den ikke å være så ef-
fektiv likevel fordi svulsten har lært å unngå immunsys-
temet og har flere forsvarsmekanismer, sier Kyte.
 Men han har ikke tenkt å gi seg av den grunn:
 – Da må jeg gi flere programmer til T-cellene, som gjør 
de motstandsdyktige mot kreftcellens forsvar. Da håper 
jeg at det skal ende opp med T-celler som kan eliminere 
kreftcellene og svulsten.  

ALICE-studien 
Tilbake til ALICE-studien, i fagterminologien definert 
som «en randomisert placebo-kontrollert fase II stu-
die med immunterapi mot metastatisk-trippel negativ 
brystkreft». Tidligere nevnte Kyte en cellegift som stimu-
lerer immunsystemet. 
 – Cellegift er i utgangspunktet kjempeskadelig for 
immunsystemet, men det er likevel ikke så enkelt. Vi har 
sett at noen typer cellegift dreper kreftcellene på en 
måte som setter i gang en kraftig immunrespons mot de 
kreftcellene som er igjen. Denne responsen startes av 
proteiner som binder seg til immunsystemet når celle-
giften dreper kreftcellene, forklarer Kyte.
 Alle pasienter i ALICE-studien skal få cellegift med en 
slik effekt. Denne cellegiften er også standardbehandling 
for pasientgruppen i dag, altså noe man ellers ville ha fått.

– Pasientene som inkluderes i studien, deles i to grup-
per. Den ene gruppen får cellegift og placebo (saltvann), 
mens den andre gruppen får cellegift sammen med et 
antistoff som blokkerer bremsen som oppstår i koblin-
gen mellom kreftcellene og immuncellene. Det er altså 
snakk om et antistoff mot PDL-1, som tidligere forklart, 
sier Kyte.

Sammenligning 
Det er tilfeldig hvilke pasienter som havner i hvilke grup-
per, altså en randomisert inndeling. Gjennom studien 
sammenlignes de to pasientgruppene.
 – Vi skal finne ut om tillegg av immunterapi gir bedre 
effekt og om det gir effekt hos flere, og om det gir len-
ger sykdomsfri overlevelse. Så langt har andre kreftfor-
mer best resultater av denne typen immunterapi, men 
vi forsøker å bringe dette inn i brystkreft ved å kom-
binere med immunstimulerende cellegift, sier Kyte, før 
han avslutter:

– I tillegg til det rent kliniske med effekt, bivirkninger 
og livskvalitet, skal vi også finne ut av hvem som kan få 
mest effekt av behandlingen. Det er sjelden en type be-
handling virker på alle, derfor må vi vite hvem som kan 
ha nytte av denne, slik at fremtidig behandling kan per-
sontilpasses.
 Alice-studien er forventet å åpne for inklusjon av pa-
sienter i mai 2017. Inklusjonskriterier vil bli lagt ut på 
breastcancerresearch.no, nbcg.no og www.brystkreft-
foreningen.no. Ta kontakt med din behandlende lege 
dersom du har spørsmål om du kan ta del i studien. Per i 
dag inkluderes personer med metastatisk trippel nega-
tiv brystkreft. 

Brystkreftforeningen har en bruker-
representant med i ALICE-studien. 
Studien har fått økonomisk støtte 
fra blant annet Rosa sløyfe.

Rosa sløyfe-støttet

Kyte var blant foredragsholderne under Brystkreftforenin-
gens opplærings- og jubileumskonferanse i Trondheim, 
hvor han ga deltagerne grunnleggende kunnskap om im-
munterapi.
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•  Supermyke proteser som  
former seg fint i BH og føles  
som et naturlig bryst

•  Silkemykt silikon inn mot huden  
beskytter følsomt arrvev

•  Vekten er redusert med 15 %

•  Tilpasser seg naturlig alle  
bevegelser, stående, sittende  
og liggende

SILIMA MARKNADSFRØES I NORGE AV:

Avalon Medical AS Biskop  
Jens Nilssønsgate 5A 0659 OSLO
Tel 23 03 63 70, www.avalon-medical.no

Nyheter fra Silima
Silima  
Soft & Light Super Soft
Varenr. 66379

Silima Oval Shell oval skallprotese
Varenr. 66110

• Hjelpemiddel etter brystbevarende kirurgi

•  Kompenserer for tapt vev i øvre delen av brystet, 
push-up effekt  under eller på siden av brystet

•  Brukes direkte mot huden

sett forfra

sett forfra sett fra baksiden

sett fra baksiden

Repadina Plus er reseptfritt og
tilgjengelig i bandabutikker og alle apotek. 

Azanta AS | Postboks 39, Tveita | 0671 Oslo

Har du vaginal tørrhet vil du sikkert gjenkjenne én 
eller flere av disse symptomene:
 Tørrhet eller ømhet i vagina
 Kløe og irritasjon i vagina
 Smerte ved samleie
 Ubehag ved å ha på seg stramme klær

Prøv Repadina Plus og erfar effekten

 Repadina Plus inneholder kroppens eget hyaluron-
syre som bidrar til å bygge opp celler, derfor hjelper 
Repadina Plus deg mot vaginal tørrhet.

 Repadina Plus er et hormonfritt produkt som 
medvirker til gjenoppbyggingen av slimhinnene i 
vagina.

Repadina Plus er reseptfritt, uten hormoner, parfyme 
og parabener. -Tilgjengelig i alle Bandabutikker og på 
alle apotek!

Repadina Plus 5-pakning kan bestilles direkte fra 
leverandør kr 700,- inkl. mva og frakt).
Telefon: 21 55 59 90 - Faks: 21 55 59 94
E-post: info.no@azanta.com

Alle brystoper-
erte kvinner har 
krav på delpro-
tese ved behov!

Vi tilbyr undertøy - 
badetøy - treningstøy 
- fritidstøy - nattøy
Alt med innebygget 
lomme til protese - BH 
er ikke nødvendig! 

amoena.no/ 
forhandleroversikt

ALLE  
BRYSTOPERERTE  
KVINNER HAR KRAV 
PÅ DELPROTESE  
VED BEHOV!

Amoena tilbyr  
delproteser i en rekke 
fasonger og størrelser 
Denne våren tilbyr 
vi delprotesenyheter 
med refusjon hos 
NAV fra 1. april. 

SE VÅRENS  
NYHETER HOS DIN 
FORHANDLER NÅ! 

Amoena is a registered trademark of Amoena  
Medizin-Orthopädie-Technik GmbH. © 2017 All rights 
reserved Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH, 
83064 Raubling, Germany

Amoena Norge AS, Engebrets vei 3, 0275 OSLO
Epost: amoena@amoena.no, Telefon: 66 76 12 80
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Novartis har i over 20 år hatt 
et langvarig og pågående 
engasjement innen forskning 
og behandling av brystkreft.

Vi ønsker å samarbeide for å 
bidra til at pasientene kan få 
en bedre hverdag og en enda 
bedre morgendag.

SAMMEN MOT BRYSTKREFT
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Vi jobber for 
pasienten, 
sammen med 
noen av de 
beste forskerne 
i verden

Pfizer er et av verdens 
ledende innovative 
legemiddelselskap. 
Vi samarbeider med noen av de 
beste forskerne i verden om å 
utvikle behandling som kan 
forebygge sykdom, gi bedre helse 
og redde liv.  
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FILMGAVE

Mali Monae er født og oppvokst i Trondheim, men flyt-
tet til USA som 18-åring. Der startet det med økonomis-
tudier, før hun senere begynte på skuespillerlinjen ved 
Jocelyn Jones Acting & Directing Studio. 
 Skuespillerinnen har også tatt steget til å lage filmer. 
30-åringen har selv skrevet kortfilmen «HUMAN», hvor 
hun også spiller hovedrollen. Filmen handler om en ung 
kvinne som skal fjerne bandasjen etter en mastektomi. 
 – Etter en operasjon er de fysiologiske og psykologis-
ke konsekvensene gjerne like utfordrende som selve di-
agnosen. Mange opplever at de står helt alene i en situ-

asjon hvor de møter et nytt bilde av seg selv, og føler de 
har mistet en del av sin kvinnelige identitet, sier Monae.

– En samtale som må frem
Gjennom intervjuer og samtaler med behandlere og bryst-
kreftdiagnostiserte i både Norge og USA, fikk Monae inn-
blikk i utfordringer som følger med en brystkreftdiagnose.
 – Arbeidet viste at slike utfordringer er noe som må 
snakkes om. Siden skuespill er min sterkeste kommuni-
kasjonsevne, var det å lage en film min beste måte å bi-
dra til dette på, sier Monae. 
 – Jeg fant en universell tråd i hver enkelt historie, og 
fikk en forståelse av samfunnets generelle uvitenhet om 
hvor tunge disse utfordringene kan være. Jeg ble veldig 

Av Eva Hongshagen

Mali Monae har gitt kortfilmen «HUMAN» til Brystkreftfore-
ningen. Filmen har vært vist på festivaler i både USA og Tallin. 
 – Jeg ønsker å gi Brystkreftforeningen filmen, slik at den kan 
nå dit hvor den kan hjelpe, sier 30-åringen. (Foto: Privat)

Vil åpne for samtaler
– gir film til 

Brystkreftforeningen
Mali Monae har laget en kortfilm for unge jenter som føler seg alene 

etter en mastektomi. – Jeg håper filmen kan åpne for samtaler ved å gi 
et innblikk i denne kompliserte situasjonen, sier skuespilleren.
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opptatt av hvordan kvinner, spesielt unge kvinner, som 
går igjennom denne prosessen opplever det. Samtalene 
gjorde sterkt inntrykk på meg, sier hun. 

Stort informasjonsbehov 
Tross individuelle historier og ulike erfaringer, la Monae 
også merke til fellesskapet kvinner kan oppleve gjen-
nom en brystkreftdiagnose eller operasjon. 
 – I arbeidet med filmen fant jeg at selv om dette er en 
individuell, tøff utfordring, så sitter kvinner som rammes 
med en kollektiv opplevelse av hvordan sykdommen på-
virker deres identitet, sier hun, og fortsetter:
 – Min opplevelse er at vi mangler et tilstrekkelig støt-
teapparat for de som rammes. Fokuset blir selvsagt på å 
få bukt med kreften, men i dette forsvinner forståelsen 
for helheten av hva en slik diagnose virkelig innebærer. 
Mange føler at de ikke var fullstendig klar over alle mulig-
hetene de hadde til å beskytte et fremtidig ønske om å bli 
gravid, før det var for sent. Dette er et nytt og vanskelig 
terreng å plutselig befinne seg i, og mange etterlyser et 
kart å orientere seg etter. Informasjonsbehovet er stort.

Var selv uforberedt
30-åringen forteller at hennes interesse for brystopera-
sjoner startet da hun selv måtte fjerne brystimplantater.
 – Jeg var uforberedt på møtet med tråder, kutt, lim og 
blod hvor jeg var vant til å se brystene mine. Etter at jeg 
var kommet over det første sjokket, reflekterte jeg over 
hvordan det måtte være å stå i en lignende situasjon 
uten at det var ens eget valg, forteller hun.
 – Vi lever i en interessant tid med konstant tilgang på 
bilder for kropp og skjønnhet, bilder som ofte ikke har 
noe med virkeligheten å gjøre. Midt oppi denne støyen 
håper jeg filmen kan være en motvekt som viser sårbar-
het og skjønnhet hånd i hånd, og påminne om at man 
ikke er mindre kvinne selv om man mangler et bryst, 
snarere tvert imot, sier hun.

Samarbeid med Under 40 
Blant kildene Monae brukte i forarbeidet til filmen, var 
Brystkreftforeningen under 40 (nå 40+5). Daværende 
styremedlem Marita Okstad snakket flere ganger med 
Monae for å sette ord på tanker og følelser rundt situa-
sjonen som ung og brystkreftoperert. 
 – Jeg måtte grave dypt for å klare å skildre prosessen 
med å operere noe mange identifiserer med det kvinne-

lige og feminine, men ved hjelp av gode samtaler med 
Mali tror jeg vi klarte det, sier hun.
 Okstad mener filmen kan vekke mange følelser og re-
aksjoner hos kvinner som er operert for brystkreft.
 – Jeg begynte å gråte første gang jeg så den, selv om 
jeg visste hva den handlet om. Selv om vi har ulike opp-
levelser og reaksjoner etter en brystkreftoperasjon, tror 
jeg det er en film mange kan kjenne seg igjen i, uansett 
egen opplevelse. Kanskje kan den hjelpe noen til å føle 
mindre ensomhet og heller gi en opplevelse av felles-
skap. Filmen viser noe andre har kjent på før, sier Okstad.
 Hun mener filmen er godt egnet for å åpne opp for 
samtaler om identitet og utfordringer etter en bryst-
kreftoperasjon.
 – Den kan hjelpe både pasient og pårørende til å set-
te ord på følelser og tanker, og kan være utgangspunkt 
for en samtale i seg selv. Jeg er glad for at temaet setter 
fokus på, og er imponert over arbeidet Mali har gjort. All 
ære til henne, avslutter Okstad.

Marita Okstad, fra Brystkreftforeningen under 40+5, tror fil-
men kan vekke mange følelser og reaksjoner hos kvinner som 
er operert for brystkreft. (Foto: Privat)



Erik Wist var leder av Norsk Brystcancer Gruppe i 14 år, 
men gikk adskillig lenger tilbake i tid da han serverte 
brystkrefthistorien på 20 minutter under Brystkreftfore-
ningens opplærings- og jubileumskonferansen i Trond-
heim i mars.
 – I Edwin Smiths papyrus finner man de første beskrivel-
sene av brystkreftbehandling. Dette er en egyptisk lære-
bok fra vel 3000 år før Kristus, og det beskrives hvordan en 
ild-drill ble brukt for å brenne bort svulsten, innledet Wist.
 Den erfarne professoren kunne fortelle at brystkreft 
er beskrevet i alle historiske epoker.
 – Det skyldes nok at det er en kreftform som synes 

utenpå, i motsetning til andre ondartede tilstander i 
for eksempel mage og tarm. Brystkreft var veldig len-
ge en sykdom som var tabubelagt. Å snakke åpent om 
sykdommen har kommet så sent som fra 1970-tallet og 
utover, mente Wist.
 Da brystkreft fremdeles var tabu, var det kun to pro-
fesjoner som fikk se kvinner med brystkreft: Leger og 
kunstnere. Dette kommer til syne i blant annet Raphaels 
bilde «La Fornarina» fra 1520.

Spekulerte i årsaker 
Filosofer og leger begynte tidlig jakten på hva som kun-
ne forårsake brystkreft. Den greske legen Galen, som 
døde rundt år 200, mente brystkreft var forårsaket av 
svart galle. 
 – Hans teorier kastet skygger over medisinen langt ut-
over 1600-tallet. Det er ganske ubegripelig hvorfor det 
fikk lov å skje, konkluderte Wist om den lange epoken. 
Det har likevel ikke manglet på teorier om årsaken til 
brystkreft gjennom årene. 

Fra svart galle 
via seksuell adferd
til moderne forskning

Erik Wist tok deltagerne med på en historisk reise i brystkreftbehandling 
da Brystkreftforeningen markerte sine 25 år med opplærings- 

og jubileumskonferanse i Trondheim.

HISTORISK TILBAKEBLIKK
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Tekst og foto: Eva Hongshagen

Erik Wist fikk frem latter i salen da han fortalte om «mangel 
på sex» eller «praktisering av kraftfull sex» som 1600-tallets 
filosofiske forklaringer på årsaken til brystkreft. 
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– Bernardino Ramazzini så at brystkreft var hyppigere 
hos nonner. Hans hypotese var at brystkreft hos nonner 
skyldtes mangel på seksuell aktivitet, at de reproduktive 
organene ville forfalle og kreft utvikles. Den observasjo-
nen står seg i dag, men det har ikke med sex å gjøre. Det 
handler om at man ikke drar nytte av svangerskapets 
beskyttende effekt, sa Wist, før han trykket seg videre 
til neste lysbilde.
 «Jeg mener at kvinner som har regulær seksuell akti-
vitet, men som likevel utvikler kreft, praktiserer en form 
for kraftfull sex», var påstanden fra Fredrich Hoffman 
(1660-1742)
 – Jeg vet ikke hvor mange som kjenner seg igjen her, 
sa Wist, til stor latter fra salen. 

Kirurgisk endring 
– En mindre morsom side er hvordan man opererte på 
1600-tallet. Da brukte man slynger med knivblad for å 
skjære bort brystet. Det er bra vi har kommet lenger, 
konkluderte Wist. 
 På slutten av 1700-tallet kom leger nærmere dagens 
forståelse, hvor fjerning av lymfeknuter også var en del 
av den kirurgiske behandlingen. Den moderne kirurgien 
med operasjoner hvor brystet ble fjernet, begynner på 
slutten av 1800-tallet. 
 – Halsteds operasjonsmetode bestod også av å fjerne 
brystmuskulaturen, i tillegg til brystet. Denne metoden 
var rådende frem til langt ut på 1960-tallet, og ble brukt 
til utpå 1970-tallet i Norge. Dette er en operasjon som er 
mutilerende og gjør stor skade. Samtidig mener man at 
denne operasjonsmetoden har reddet mange hundre-
tusen kvinner verden over, sa Wist.

Nye operasjonsmetoder 
Den amerikanske kirurgen Bernard Fisher var blant dem 
som utfordret «more is better»-dogmet fra Halsted.
 – Det ble gjort studier hvor bare svulsten eller en min-
dre del av brystet ble operert vekk. Resultatene viste at 
denne operasjonsmetoden kombinert med strålebe-
handling var like god, om ikke bedre, enn den gamle 
mastektomien, fortalte Wist, og fortsatte:
 – I dag er det slik at brystkreft kan opereres brystbe-
varende. Med vaktpostlymfeknuteundersøkelsen inn-
ført i Norge i 2001 har vi også fått mindre omfattende 
operasjoner. 

Behandling av brystkreft med fjernspredning på 1800-tallet
Wist kunne fortelle at den medisinske historien om 
brystkreft med spredning, eller metastatisk brystkreft, 
starter på slutten av 1800-tallet. Også her var kirurgene 
først ute med behandling.
 – Kirurgene var de første til å se at hvis de fjernet egg-
stokkene hos kvinner med brystkreft med spredning, 
ville dette kunne føre til tilbakegang av svulstene for en 
tid, fortalte Wist.

Andre behandlingsmetoder
Historien om cellegift begynner først tidlig på 1900-tal-
let, men behandlingen ble for alvor tatt i bruk på 
1960-tallet. 
 – Rundt 1980-tallet begynte tanken om tilleggsbe-
handling å komme. Det dreier seg om behandling etter 
det kirurgiske inngrepet, som antihormoner og målret-
tet behandling, fordi det etter operasjonen kunne være 
kreftceller på avveie og man ville forebygge tilbakefall, 
fortalte Wist.
 På bakgrunn av flere behandlingsmuligheter og nye 
metoder, var det behov for bedre utarbeidede retnings-
linjer for behandling av brystkreft. 
 – Den første Blåboka som kom i 1981 og inneholdt 
retningslinjer for standardisert behandling av bryst-
kreft i Norge, var kimen til NBCG som ble stiftet i 1987, 
forteller Wist.

Viktig fremskritt og nye utfordringer
Tross nye behandlingsmuligheter og økt kunnskap, er 
det også i dag utfordringer i å vite hvilke pasienter som 
skal få hvilken type behandling.
 – Et eksempel på en slik utfordring er å skille ut pasi-
enter som trenger cellegift og de som ikke trenger det. 
Det kan være enten fordi cellegiften ikke har effekt, men 
mest fordi man vil bli kreftfri også uten cellegiftbehand-
lingen. Det er en stor studie på gang i Norge nå for å 
identifisere disse pasientgruppene, avsluttet Wist. 

Erik Wist var leder av Norsk Brystcancer Gruppe i 14 
år, hvor Norges ekspertise på brystkreftbehandling er 
samlet. Han gikk adskillig lenger tilbake i tid på den 
historiske reisen under jubileumskonferansen. 

HISTORISK TILBAKEBLIKK
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Kontakt din lokale tilpasser om du vil 
prøve noen av disse protesene.

Vil du vite mer om produktene fra ABC, 
kontakt oss gjerne på tlf.: 23 23 31 20 
eller e-post: info@camp.no

Diamond

Diamond Shaper

Vi er glade for å presentere vårt 
nyeste tilskudd i ABC-sortimentet;
Diamond protesene.

Protesene har diamantformede puter 
på baksiden og mellom disse putene
formes kanaler som fremmer
luftsirkulasjonen.
Designet gir en sval og behagelig 
følelse mellom hud og protese.

Du kan velge mellom to ulike
modeller.

Unn deg en Diamant!
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VITUSAPOTEK SANDVIKA HJELPER DEG 
MED TILPASNING AV BRYSTPROTESER
Vi fører et bredt utvalg av 
- proteser, del- og skallproteser
- Spesial-bh’er
- Badedrakter og bikinier
- Armstrømper
- Hodeplagg

Ring, eller send en epost for å bestille time

VELKOMMEN TIL OSS!

Vi holder til rett ved buss- og jernbanestasjonen
Vitusapotek Sandvika
Leif Tronstads plass 6, 1301 Sandvika
Tlf: 67 55 19 00 Fax: 67 55 19 01
sandvika@vitusapotek.no
Åpningstider: man-fre 08.30-22.00, 
lør 09.00-20.00, søn 15.00-19.00 

Vitusapotek

Bandagist 1 Bærum
Frøytunveien 2
1357 Bekkestua
Tlf: 67 52 58 68

Bandagist 1 Oslo
Sandakerveien 109
0484 Oslo
Tlf 21 42 47 48
Gratis parkering

Bandagist 1 Bodø
Sjøgata 17
8006 Bodø
Tlf: 75 53 50 00

Bandagist 1 Fredrikstad
Storgata 12 
1607 Fredrikstad
Tlf: 69 30 13 10

Når trygghet og  
tilgjengelighet  
gjør en forskjell!

Til brystkreftopererte kvinner
i Oslo, Asker & Bærum, Fredrikstad og Bodø

 ¡  Vi har egne protese- 
rom i alle våre  
butikker, vi strekker  
oss langt for at du  
skal bli fornøyd!
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3 mnd behandling, kr 629,- 
6 mnd behandling, kr 1129,-

* Sammenligning mellom utsalgspris på Replens i Vitus apotek og utsalgspris Replens 6 x 10 fra Medlite. Priser inkl. mva.

Replens er en hormonfri vaginalgel 
som er vist å ha samme effekt på 
kløe, svie, irritasjon og smerter under 
samleie som lokalt virkende østrogen. 
Omfattende klinisk dokumentasjon på 
brystkreftpasienter.

Replens har omfattende klinisk 
dokumentasjon på vaginal tørrhet  
og er blant annet 
registrert som et 
legemiddel i Sverige.

Replens brukes hver 
3. kveld og anbefales 
internasjonalt av 
gynekologer til kvinner 
som ikke vil eller 
kan bruke produkter 
inneholdende hormoner.

Replens gjenoppbygger 
slimhinnens funksjon 
og kan brukes så lenge 
som man ønsker. Hver 
eske inneholder 10 stk 
applikatorer, som tilsvarer 
en måneds behandling.

Replens 
– en veldokumentert  
hormonfri behandling  
av vaginal tørrhet. 
Lindrer underlivsplager 
effektivt.

Eksklusivt  

tilbud til deg  

som er medlem 

av Brystkreft- 

foreningen!

Improving personal health

©

Bestill i dag via e-post; post@medlite.no,  
eller telefon: 33 09 62 12

like god effekt som lokal østrogenbehandling

Replens har klinisk dokumentert

Spar 
opp til 

 35%*

REISEVEI
TIL OSS:

Oslo: 30 min.
Asker: 15 min.Tønsberg: 45 min.

• I brystsalongen har vi et godt utvalg av brystproteser,  
BH’er og badetøy

• Vi har lang erfaring og god tid

Velkommen for tilpasning og samtale!

ÅPNINGSTIDER: Mandag - onsdag + fredag kl 9-16  |  Torsdag kl 9-17  |  Lørdag stengt

ADR: Øvre Torggt 9 (vis a vis St. Olavsgt.), 3017 Drammen  |  TLF: 32 80 80 81  |  EPOST: medi.db@medi.no

Brystproteser, BH og badetøy
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Brystkreftforeningens ærespris tildeles for fremragende 
innsats og engasjement for brystkreftsaken. Både Høie 
og Persson mottok prisen til stående applaus, selv om 
bare en av de to hadde anledning til å delta på konferan-
sen i Trondheim.
 – Det er hyggelig å bli satt pris på, og det er noe spesi-
elt ved å bli hedret av sine egne, sa en rørt Persson etter 
å ha mottatt utmerkelsen.
 Persson er tilknyttet Brystkreftforeningen Narvik, og 
har hatt en rekke verv i Brystkreftforeningen. Hun kan 
skilte med en fortid som blant annet lokallagsleder, ho-
vedstyremedlem og styreleder i Brystkreftforeningen. 
Hun er fremdeles aktiv som likeperson, og er i dag leder 
av kontrollkomiteen i Brystkreftforeningen.
 – Hun er kunnskapsrik og har kjempet for våre rettig-
heter. Brystkreftforeningens historie sitter i ryggmar-
gen hennes, og hun er som vårt eget leksikon, sa nå-
værende styreleder Ester-Johanne Sande i forbindelse 
med tildelingen.
 Lise Høie fikk også tildelt ærespris og æresmedlem-
skap i anledning konferansen. Høie var daglig leder da 

Brystkreftforeningen ble etablert i 1992, og hadde stil-
lingen helt frem til pensjonsalder i 2010. Høie er fremde-
les aktiv som likeperson i foreningen.
 Høie beskrives som en ildsjel som har stått på og alltid 
vært tilgjengelig for pasienter, pårørende og medlemmer. 
Hun var også en del av den internasjonale komiteen som 
organiserte RRI-konferansen i Italia i 2000. På bakgrunn av 
denne innsatsen ble hun valgt til leder for komiteen som 
hadde ansvar for kongressen i Lisboa tre år senere.
 – Hun har hatt og har et stort nettverk og bred kon-
taktflate mot det offentlige, forskere og brystkreftspe-
sialister. Hun er kunnskapsrik og nyter stor respekt i 
fagmiljøene. Hun har kjempet for våre rettigheter og re-
presenterer Brystkreftforeningen på en utmerket måte, 
sa Sande i forbindelse med tildelingen.
 – «Jeg gjør jo bare jobben min», har hun sagt mange 
ganger, men Lise Høie har gjort så mye mer enn det, sa 
Sande.

Randi Persson og Lise Høie ble tildelt ærespris 
og æresmedlemskap i Brystkreftforeningen 
under Brystkreftforeningens opplærings- og 
jubileumskonferanse i Trondheim

Av Eva Hongshagen

ÆRESMEDLEMSKAP
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Tusen tusen takk for Brystkreftforeningens ærespris 
2017.  Jeg var virkelig lei meg for at jeg ikke kunne være 
tilstede under jubileet. Det var derfor en stor overraskel-
se å få telefon om at jeg var tildelt æresprisen.
 Tiden i foreningen har vært en stor opplevelse for 
meg, det var både jobb og hobby. Jeg ble kjent med 
så mange flotte damer som gjorde en fantastisk innsats 
for sine medsøstre.  Vi delte nedturer og oppturer, det 
var omsorg, empati, engasjement og glede. At jeg fikk 
oppleve dette er noe jeg vil ta med meg resten av livet. 
Brystkreftforeningen var min baby, nå er den stor, og 
jeg vet at den blir tatt godt vare på. 
 Det var også en stor glede å høre at tidligere styrele-
der Randi Persson fikk prisen. Vi var et veldig godt team 
i mange år. 
 Takk hovedstyre for at dere ga meg denne tilliten og 
mente at jeg skulle ha æresprisen denne gangen. Jeg 
er ydmyk og glad og skulle ønske jeg kunne skru tiden 
tilbake 25 år.
 Lykke til videre med det flotte arbeidet dere gjør.

Lise Høie

Jeg er opplært fra barnsben at man takker pent når man 
får en gave. På jubileumsmiddagen i Trondheim ble jeg 
utnevnt til æresmedlem i vår forening, og dette gjorde 
meg både overveldet og målløs. Sjelden har jeg blitt så 
glad og rørt. Å bli hedret av våre egne er den største 
æresbevisning man kan få. Og da får jeg sikkert tilgivel-
se for ikke å ha takket skikkelig der og da.
 Jeg  ønsker å takke Hovedstyret og ledelsen for en 
enestående opplevelse, og for å få dele æren med Lise 
som var min veiviser og gode samarbeidspartner gjen-
nom min tid som styreleder. At vi begge nå er æres-
medlemmer i den foreningen som har vært et nettverk 
av vennskap, glede, sorg, opplevelser innenlands og 
utenlands, arbeid og kunnskap er ekstra stas.
 Til dere andre som har vært medspillere i 25 år har jeg 
lyst å si: Takk for følget så langt, og takk for alle gratula-
sjoner, klemmer, gode ord og ønsker. 

Med vennlig hilsen
Randi Persson

Randi Persson (t. v.) var både målløs og rørt etter å ha blitt 
tildelt æresmedlemskap i Brystkreftforeningen. Styreleder 
Ester-Johanne Sande overrakte et bilde som symbol på ut-
merkelsen. 

To nye æres-
medlemmer i 
Brystkreftforeningen
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ÆRESMEDLEMSKAP

Takk Kjære hovedstyre, kjære medsøstre
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Formålet med Grasrotandelen er å fremme frivillig, all-
mennyttig virksomhet på lokalt eller regionalt nivå. 
Ordningen kom i stand i 2009. 46 lokalforeninger i 
Brystkreftforeningen er i dag registrert som mottakere 
av grasrotmidler fra Norsk Tipping. I 2016 tjente de til 
sammen nesten 1,3 millioner kroner. 
 Tross en totalsum i millionklassen, er det store for-
skjeller lokalforeningene imellom. En snau tredjedel fikk 
rundt 10.000 kroner, og mange lokalforeninger er også 
i intervallet fra 20.000 til 40.000 kroner. Mest av alle fikk 
Brystkreftforeningen Bergen, som mottok over 100.000 
kroner i 2016. Lokallagsleder Marianne Michaelsen for-
teller at styret har vært dette arbeidet bevisst.
 – Støtte gjennom Grasrotandelen har vi hatt fokus 
på. Vi er flinke til å orientere om at det er mulig å støtte 
Brystkreftforeningen Bergen på denne måten. For ek-
sempel har det stått i aktivitetsplanen vår i flere år, og på 
den måten når vi ut til alle medlemmene våre. I tillegg 

bruker vi andre informasjonskanaler vi har, som de digi-
tale, sier Michaelsen. 

Går rett til medlemsaktiviteter  
Vanligvis er det relativt krevende for frivillige organisa-
sjoner å få inntekter og økonomisk støtte. Det er gjerne 
omfattende søkeprosesser og strenge krav til rappor-
tering. Grasrotandelen er et godt alternativ for lokallag 
og små foreninger, fordi det er nok å være medlem i 
Frivillighetsregisteret og videre registrere seg på siden 
til Norsk Tipping.
 Michaelsen er svært takknemlig og glad for den øko-
nomiske støtten gjennom Grasrotandelen.
 – Det er viktig. Det gir oss mer penger å bruke på med-
lemstilbud. Pengene går rett tilbake til medlemmene, og 
gjør oss i stand til å holde kurs og støtte medlemmene på 
den måten vi gjør. Vår prioritet er rimelige medlemstilbud 
med lave egenandeler, sier Michaelsen, og fortsetter:
 – For eksempel har vi arrangert kurs i mindfulness og 
yoga, i tillegg til andre aktiviteter som turer og temamø-
ter. Grasrotandelen bidrar også til at vi kan gi medlem-
mer økonomisk støtte til trening. Det er en populær ord-
ning og en ganske stor utgiftspost for oss. 

Takknemlig for støtte
Brystkreftforeningen Bergen er blant de største lokal-
foreningene i Brystkreftforeningen med nesten 800 med-
lemmer. Andre faktorer må også tillegges om man vil for-
klare hvorfor Bergen fikk mest, mener Michaelsen. 
– Det er klart at vi har mange medlemmer, men vi opp-

fordrer også de som ikke er medlemmer til å støtte oss 
gjennom Grasrotandelen. I tillegg har ordningen fått mye 
oppmerksomhet i Bergen. Idrettslag og andre som har 
mulighet til å benytte seg av den, har vært flinke på mar-
kedsføring. Kanskje har vi fått litt drahjelp her, samtidig 
som vi selv har vært entusiastiske, sier Michaelsen. GRASROT-STØTTE

T I L  B R Y S T K R E F T F O R E N I N G E N

Spiller du lotto? Vedder du kanskje på hesteløp 
eller engelske seriekamper i fotball? Da kan du 
støtte din lokalforening i Brystkreftforeningen 
gjennom Grasrotandelen i Norsk Tipping. Ord-
ningen gir små lag og organisasjoner økono-
misk støtte.

Av Margrethe Gustavsen og Eva Hongshagen

Leder i Brystkreftforeningen Bergen, 
Marianne Michaelsen, er svært 
glad og takknemlig for støtten 
Brystkreftforeningen Bergen får 
gjennom Grasrotandelen. 
 – Vi oppfordrer alle til å støt-
te oss gjennom Grasrotandelen, 

også de som ikke er medlemmer 
hos oss, sier hun. (Foto: Privat)

Bilde under: Grasrotandelen er et viktig bidrag til med-
lemstilbud i flere lokalforeninger i Brystkreftforeningen. I 
Brystkreftforeningen Bergen har pengene blant annet gått 
til yogakurs for medlemmene (Illustrasjonsfoto: Pixabay). 

Besøk nettsiden https://www.norsk-tip-
ping.no/grasrotandelen og bruk søkefel-
tet for å finne ut om din lokalforening er 
registrert som mottaker av grasrotmidler.

Er min lokalforening registrert?

Hvis du er kunde hos Norsk Tipping kan 
du bli giver, enten ved å melde deg hos 
kommisjonæren din, registrere deg på 
hjemmesidene til Norsk Tipping, eller sen-
de en SMS med Grasrotandelen «org.nr» 
til 2020 (tjenesten er gratis). 

Hvis du ønsker å verve flere til å bli givere 
for din lokalforening kan du hente verve-
materiell på hjemmesidene. Der ligger det 
i tillegg videoer som kan legges ut i Face-
book-gruppen til lokallaget. 

Slik gjør du:
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me og på små metallskilt, strategisk 
plassert rundt i det hvite hjemmet, er 
det flust av visdomsord som jo skal 
være så sunne for sjelen. For sam-
holdet. For trivselen og felleskapet. 
Nå er det visst ingen av disse skiltene 
som gir trøst. Hun gråter enda mer. 
 – Hør her, sier hun og jeg kan 
nesten merke at hun strammer seg 
opp i sin egen lyseblå bluse. 
 – Hør her, gjentar hun nesten be-
breidende. Som om det er jeg som 
har smittet henne. Som om det er 
noe jeg har glemt å advare henne 
mot. Som om det er min skyld alt 
sammen. 
 – Jeg hører, bekrefter jeg, men har 
allerede oppfattet problemet. Fra nå 
av vil min venninne bli fratatt all kon-
troll, sitt eget system, det blir kluss på 
Excel-arket. Kruseduller i tankene. Til 
og med hennes egen kropp vil fra nå 
av bli asymmetrisk.

Telefonen ringer. Den gjør ikke det 
like ofte som før. SMS er tingen. 
Messenger. Chat. Mail. Instagram. I 
dag er det telefonen. 
 – Nå er det min tur, sier en vennin-
ne. Enten er hun forkjøla, eller også 
har hun grått. 
 Mulig er det begge deler. En ulyk-
ke kommer jo sjeldent alene. 
 Det som er nytt er at denne ven-
ninnen i det hele tatt gråter. Ja, i det 
hele tatt ringer. 
 Hun som har alt en kan ønske 
seg? Kanskje skal hun bare teste den 
nye mobilen tro? Bare sjekke om 
den også kan snakkes i? 
 Er jeg den heldige mottaker av 
hennes betroelser gjennom et tek-
nisk nytt vidunder? Sarkastiske, ja 
regelrett misunnelige tanker kretser 
under hjernebarken der jeg tvihol-
der på min gamle og ikke helt opp-
daterte telefon. 
 – Det er din tur? Spør jeg, men tar 
meg intuitivt mot hjertet og brystet 
som ikke er der lenger. 

– Ja, snufser hun og kan fortelle om 
hvite krittegninger som viste seg på 
bildene etter forrige mammografi. 
 – Det så ut som en stjernehimmel, 
fortsetter hun, –  En melkevei av pla-
neter og månestøv. 
 Vi lar setningen henge som en 
luftballong. Den vipper i stillheten, 
fram og tilbake. Og selv om ven-
ninnen min er milevis unna, kan jeg 
kjenne at ikke bare ordene svever. 
Akkurat nå har heller ikke hun bak-
kekontakt. Det er altså ikke bare 
puppen som ligner en himmel. Hun 
har selv allerede tenkt på døden. 
Allerede tenkt gravsted. Allerede 
tenkt det hun ikke skal tenke. 
 Det er da jeg har lyst til å vise til 
prognosene. Har lyst å si: –  Velkom-
men i klubben. Har lyst til å kalle 
henne brystkreftsøster. Har lyst til å 
si at vi er mange. At tallet i fjor viste 
3000 tilfeller. Ja, bare i Norge.  Men 
at 86%  av disse, helt sikkert, og hele 
5 år etter første behandling, fortsatt 
lever. Ja i beste velgående. Jeg har 
lyst til å si at dette skal gå bra. Det 
går bra. Har lyst til å si at vi bare kan 
ta en kaffe en dag. En prat. 
 Men nå gråter hun. Det er få dager 
til operasjonen. Og som om det er på 
fødestua hun skal, har hun allerede 
pakket toalettveska. Nærmere be-
stemt beauty-bagen. Min venninne 
er av den estetiske typen. Noen vil 
kalle det jålete. Andre vil si forfenge-
lig. Eller også materialistisk. Pertent-
lig. Hysterisk. Eller for å si det med 
pene ord: Min venninne er veldig 
ryddig av seg. Ting skal stå på linje. 
Matche eller også være ton-i-ton. 
Hvis hun skal være litt crazy, planter 
hun ringblomstene slik at annenhver 
er gule. Annenhver er røde. 
 Også putene i sofaen ligner suk-
kertøy. Alle bildene har samme ram-

Av Marte Østmoe

Marte Østmoe

Skribent og tekstforfatter. 
Spesialfelt kultur, tradisjo-
ner, høytider, reiser, mat og 
interiør. Forfatter av boka 
«50 crazy things to do in Nor-
way». Manuskonsulent for 
Liv Forlag, og lever for skrive-
kurs på Verket i Larvik. 

Marte administerer 
to blogger: 

http://www.nevlunghavnba-
keri.no/blogg og www.bar-
nasbestereiser.no

Livets symmetri
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KÅSERI

Ønsker du å snakke med en likeperson?
Ring Brystkrefttelefonen på 02354

1. Hvor lenge har du vært likeperson, 
og hvorfor ville du bli likeperson? 
Jeg har vært likeperson siden 2009. 
Da jeg ble syk ble jeg positivt over-
rasket over alt det brystkreftdiag-
nostiserte fikk i støtte fra det of-

fentlige, med parykk, hodeplagg, 
spesialtilpassede BHer og proteser. 
Det var en veldig stor hjelp i en van-
skelig situasjon. Det fikk meg til å 
føle meg som et ordentlig mennes-
ke. Etter hvert skjønte jeg at disse 
offentlig støttede hjelpemidlene var 
noe mine medsøstre i Brystkreftfo-
reningen hadde kjempet frem. I soli-
daritet og respekt for dem som had-
de gjort denne jobben, ville jeg gi 
mitt bidrag videre gjennom å være 
likeperson og medlem.

2. Hvordan opplever du at ditt li-
kepersonsverv har betydning for 
dem du snakker med? 
Der må jeg være så ubeskjeden å 
si at jeg tror det betyr ganske mye. 
Tilbakemeldingene går på at det er 
godt å møte noen som har gått løy-
pa før, det er godt å ha felles opp-
levelser, selv om de ikke er helt like. 
Innringerne setter pris på å slippe å 
bruke så mange ord og forklaringer 
på at jeg skal forstå hva de snakker 
om. Vi trenger ingen lang innled-
ningsfase, og går fort på det som er 
tema. Det betyr mye at de får snak-
ke med noen som kan bekrefte dem 
og opplevelsene de har. 

3. Hvordan oppleves likepersons-
rollen i forhold til hvordan du så 
den for deg? 
Det er mer givende enn det jeg had-
de trodd. Det er en udelt glede å gi 
et lite bidrag til mine medsøstre. 

4. Hva vil du si til andre som vur-
derer å bli likeperson i Brystkreft-
foreningen? 
Kort og greit: Ikke nøl, bare gjør det.

5. Hva annet gjør du på fritiden 
enn å være likeperson? 
Jeg trener regelmessig, og har noen 
små strikkeprosjekter som lue, sok-
ker og pulsvarmere. Hele vinteren 
venter jeg på våren for da kan jeg 
gå ut i hagen og kose meg. Jeg har 
jord under neglene hele sommeren 
gjennom. 

6. Dersom du var helseminister 
for en dag, hva ville du gjort? 
Da ville jeg sørget for egne bryst-
kreftsentre og god rehabilitering 
for alle som har behov for det. Jeg 
er overbevist om at det vil bety 
helsegevinst for den enkelte, og 
store, økonomiske besparelser for 
samfunnet. 

Utgavens
likeperson
Navn: Bente Godtlibsen
Bosted: Oslo | Alder: 61 år
Likepersonsaktivitet: 
Brystkrefttelefonen



under 45 år?
Brystkreftforeningen har en egen gruppe for medlemmer som er 45 år eller yngre. de har en aktiv faceBook-gruppe og arrangere en årlig landssamling for medlemmer i aldersgruppen. Kontakt styret i Brystkreftforeningen under 40+5 eller se våre nettsider for mer informasjon.

metastatisk brystkreft?
hvert år arrangerer Brystkreftforeningen en nasjonal samling for medlemmer med metastatisK Brystkreft og deres pårørende. Årets samling Blir ved hurdalsjøen Kurs- og Konferansesenter fra 27. – 29. oktober. påmelding og program puBliseres på Brystkreftforeningens nettsider så snart det er Klart.

aktiviteter og tilbud
fra brystkreftforeningen

BesøK våre nettsider 
www.brystkreftforeningen.no/aktivitetskalender for informasjon om loKale, regionale og nasjonale aktiviteter. noe som mangler? 

tips oss på post@Brystkreftforeningen.no 

oppslagstavla

MOTIVASJONSFOREDRAG: Tidligere landslagstrener 
i håndball, Marit Breivik, holdt motivasjonsforedraget 
«Team som metode» for å gi tillitsvalgte og likepersoner 
oppskrifter på hvordan man kan spille på hverandres styr-
ker og ulikheter. 

Siden sist

MANNSSTERKE: Harald Engan og Frode Skanke var 
begge blant foredragsholderne på konferansen. Harald 
Engan fortalt om forskningsprosjektene som fikk støtte fra 
Rosa sløyfe under tildelingen i høst.

HER ER JEG: Lege Frode Skanke fra LHL-senteret Røros 
holdt foredrag om viktigheten av rehabilitering, og det 
å gi pasientene tid og oppmerksomhet. – Jeg pleier litt 
fleipete å si til våre deltagere at dersom fastlegen sitter 
og ser på PC-skjermen mens dere snakker, skal du gå bak 
PC-skjermen, vinke og si «Hei, her er jeg, i dag er det meg 
vi snakker om», sa Skanke med stor innlevelse.

FORTALTE: Fire lokalforeninger, en fra hver helseregion, for-
talte om sitt arbeid under konferansen, til inspirasjon og mu-
ligheter for andre. Fra venstre: Torill Paulsen (Vestfold), Kirsti 
Berulfsen (Vestfold), Gerd Tove Jakobsen (Bodø), Monica Iren 
Pettersen (Trondheim), Ragnhild Røed (Vestfold), Astrid Lange-
by Kolbekk (Vestfold) og Wencke Krüger (Vestfold). Olaug Høie 
Mortensen (Haugaland) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Brystkreftforeningen er 25 år i 2017. Det ble mar-
kert under opplærings- og jubileumskonferansen 
for tillitsvalgte og likepersoner i Trondheim i mars.

Opplærings- og
jubileumskonferansen
i bilder

ROLLESPILL: Rollespill var en del av opplæringen for 
likepersonene som deltok på konferansen. Her er Judith 
Skaar Stave og Kari Remvik Standal fra Brystkreftforenin-
gen Ålesund i samtale. 
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vipps
nå Kan Brystkreftforeningen støttes også via vipps. nummer: 98087



LIKEPERSON: Marie Storjord fra Kreftforeningen snak-
ker daglig med kreftberørte på Kreftlinjen. Hun ga Bryst-
kreftforeningens tillitsvalgte og likepersoner gode råd og 
samtaleverktøy å ta med seg i møte med andre brystkreft-
berørte. 

Siden sist
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RØRT: Styreleder i Brystkreftforeningen og konferansier 
for helgen, Ester-Johanne Sande, ble takket av med gaver 
fra gjestene som deltok fra de nordiske brystkreftorgani-
sasjonene. – Ikke ta bilde nå! Jeg er litt overveldet, sa en 
rørt Sande etter stående applaus fra deltagerne da konfe-
ransen var over. 

HÅRFIN: Line Austgard fra Brystkreftforeningen under 40 
+ 5 stod for konferansens mest omtalte frisyre. – Det er litt 
morsomt å gjøre noe ekstra, og frisyren har vist seg som en 
god icebreaker i samtale med nye mennesker, sier hun blidt.  

SPESIELT: Patrick Jørgensen ble kjent under TV 2-seri-
en «Norske talenter» i 2015. Han rørte både dommere og 
TV-seere med låten «Million Questions», som han skrev til 
sin brystkreftsyke mor. 24-åringen fikk spilt den for moren 
en uke før hun døde. Med sterke og personlige tekster traff 
han også deltagerne på Brystkreftforeningens konferanse i 
Trondheim. – Min mor ville vært veldig stolt om hun visste 
dette, og jeg trenger ikke å forklare dere hvor spesielt det 
er for meg å være her, sa 24-åringen etter sin opptreden.

TAKK FOR INNSATSEN: Hans Petter Eikesdal, Ellen 
Schlichting og Erik Wist fikk alle tildelt et litografi laget 
av Tom Erik Andersen som et symbol på og en takk for 
innsatsen de har gjort og fremdeles gjør for brystkreftbe-
rørte og Brystkreftforeningen. – Tittelen på bildet er «I am 
important, I make a difference». Det illustrerer veldig godt 
hva dere som behandlere og som en del av fagmiljøet og 
NBCG betyr for oss. Selv om det er flere pasienter enn be-
handlere, utgjør hvert enkelt av dere en stor og avgjørende 
forskjell for oss, sa Sande da litografiene ble tildelt. Fra 
venstre: Eikesdal, Sande, Schlichting og Wist.
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Jeg gratulerer på det hjerteligste med foreningens 
25-års jubileum. Det er for oss som var med på å star-
te det hele i 1992 fint å oppleve at Brystkreftforenin-
gen fortsatt lever i beste velgående. En stor takk til 
dere «etterkommere» som tar vare på vår gruppes in-
teresser på alle områder som berører brystkreft. Lyk-
ke til med dette arbeidet. Styrets invitasjon til å del-
ta på jubileet satte jeg veldig stor pris på. Dessverre 
kunne jeg ikke komme pga sykdom, noe jeg beklager 
sterkt. Det hadde vært så hyggelig å få treffe kjente 
og nye medlemmer.
 
Så sender jeg en stor takk til styret for den praktfulle 
vårlige blomsterhilsenen. Den varmet mitt hjerte.
 
Hjertelig hilsen fra 
Wenche Aanonsen

TAKK fra 
første 

styreleder

Vi er fem damer fra Brystkreftforenings lokal-
foreninger i Helse Vest som var på kurs i brukermed-
virkning i Bergen i høst. Det var Kreftforeningen som 
arrangerte møtet. Fra venstre: Turid Berge Vereide, 
Janne Elin Thronsen, Anne-Kristin Teigland, Anita 
Jordalen og Heidi Larsen Wåge

Brukermedvirkning
i Bergen
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Bli med i 
premietrekningen!

Send kryssord innen 
11. august 2017 til 
Brystkreftforeningen 
Postboks 78 Sentrum
0101 Oslo

Merk konvolutten: 
Kryssord 
Athene 2/2017

KRYSSORD av Jan-Tore Stien SUDOKU av Jan-Tore Stien

Vinner av Athene kryss 1-2017 er: 
Marit Elisabeth Hjelde
7041 Trondheim
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Jeg ønsker å bli medlem i Brystkreftforeningen

(FYLL UT MED BLOKKBOKSTAVER) 

Navn:         

Adresse:          

Postnr./sted:    

Tlf. dagtid:       

E-post:      

Fødselsår:  

Kryss av for type medlemskap:  

Medlemskategori 1        Kr. 300                   
(Diagnostiserte) 

Medlemskategori 2        Kr. 300  
(Pårørende og andre interesserte)           

Firmamedlem                  Kr. 500 

 

Ønsker å være tilknyttet lokalforening      
Kryss her hvis du ønsker å motta informasjon og invitasjoner 
til  arrangementer i regi av nærmeste lokalforening.
 
Jeg ønsker kun å få tilsendt Athene             
Kryss her hvis du kun ønsker å motta Athene,  og ikke få invi-
tasjoner til arrangementer i regi av lokalforeningen.

Når Brystkreftforeningen har mottatt din innmelding, vil vi 
registrere ditt medlemskap og sende deg et velkomstbrev 
med en faktura på kontingent.  
 
Klipp ut og send til:  Brystkreftforeningen  
   Postboks 78 Sentrum 
   0101 Oslo

 

Du kan også melde deg inn på www.brystkreftforeningen.no 
eller ved å ringe administrasjonen på 02066

Hver dag får 8 norske kvinner brystkreft. 

Brystkreftforeningen har 15 000 medlemmer og er en 
landsdekkende interesse- og likepersonsorganisasjon 
som jobber for personer som er berørt av brystkreft. 

Støtt oss ved å bli medlem
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apollohair.no
Følg oss på

O
ktanO

slo.no

Kan du se at Julia bruker parykk? 
Håret har mye å si for selvfølelsen og de fleste ønsker 
seg et vakkert og fyldig hår. Ikke minst når du opplever 
hårtap som resultat av kreftbehandling. Da er det godt 
å vite at du kan få profesjonell hjelp med hårtapet før, 
under og etter behandlingen.   

De fleste kvinner opplever det meningsfullt, at de får økt velvære 
og kan være seg selv i en ellers krevende situasjon.  Særlig når 
parykken eller hårløsninger ser så ekte ut at ingen legger merke  
til at du bruker den. 

Apollo Hårsenter er Norges eneste landsdekkende kjede av 
fagutdannede frisører med spesialkompetanse innen hårtap.  
Hos oss møter du dedikerte og motebevisste hårspesialister.  
Vi hjelper deg med hårtapet gjennom behandlingsperioden og  
i livet etter sykdommen. Alle Apollo hårsentre har et godt utvalg 
av parykker og hårløsninger som kan hjelpe deg i din situasjon. 
Også for deg som ikke får tilbake normal hårvekst etter endt  
brystkreftbehandling. 

Se videointervju med kvinner som har fått hjelp med sitt hårtap  
på www.apollohair.no

– spesialistene på hårtap

Bergen  55 32 67 40
Bodø 90 51 03 00
Drammen  32 83 43 61
Fredrikstad  69 30 18 55
Fredrikstad – Torp 90 05 06 00
Gjøvik 61 17 18 55

Hamar  62 52 50 33 
Haugesund  52 77 30 92
Kristiansand 38 02 78 45
Kristiansund 71 67 76 88
Lørenskog 67 91 19 68 
Oslo  22 83 00 13

Sandefjord 33 46 26 48
Sandnes 51 68 04 21
Sortland  76 12 47 77
Tromsø 77 68 86 10
Trondheim 73 53 27 76
Ålesund 70 12 57 37

Ta direkte kontakt med ditt lokale Apollo Hårsenter for en personlig og uforpliktende konsultasjon. 
Vi er i nærheten av der du bor. Sammen finner vi ut hva som er best for deg.
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RETURADRESSE: Brystkreftforeningen
PB 78 Sentrum  |  0101 Oslo  |  Telefon 02066
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