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Innhold
Søker du på ordet «tilgang» i Store 
norske leksikon kommer det raskt 
opp 977 treff. Ordet «tilgang» bru-
kes der hvor en kan eller skal ha til-
gang eller der en ikke skal ha eller 
mangler tilgang. Det er mange ek-
sempler fra samfunnet innen helse, 
skole, utdanning, arbeidsliv, miljø, 
eller internett for å nevne noe – hvor 
tilgang eller manglende tilgang- 
skaper store forskjeller på individ-
nivå eller for grupper av mennesker. 
 Sannhets- og forsoningskommisjo-
nen skal granske fornorskningspoli-
tikk og urett overfor samer, kvener og 
norskfinner. 14. juni 2018 behandlet 
Stortinget forslaget om å sette ned en 
Sannhets- og forsoningskommisjon, 
som skal granske fornorskingspolitik-
ken og uretten som er begått overfor 
samer, kvener og norskfinner. Sitat: 
«Granskingsarbeidet som forsonings- 
og sannhetskommisjonen har som for-
mål å legge grunnlag for anerkjennelse 
av samers og kveners/norskfinners 
erfaringer i møte med norske myndig-
heters politikk». Kommisjonen ledes 
av Dagfinn Høybråten, og skal avgi en 
rapport innen 1. september 2022. 
 Mielvásiheaddji «mederfaren» – et 
nytt samisk ord.
 Brystkreftforeningen har prøvd å 
gjøre en liten forskjell ved å vise at 
foreningen forstår viktigheten av at 
også samer og kvener/norskfinner 
skal ha tilgang til å kunne lese om 
brystkreft, pårørende og likepersons-
arbeidet på sitt eget språk. Under 
dialogmøte 8. september 2018 med 

Sametingspresidenten Aili Keskitalo 
om hvordan Brystkreftforeningen og 
Sametinget kunne samarbeide tette-
re i forhold til brystkreftberørte og li-
kepersonsarbeidet, ble dette konkre-
tisert. Kursing av samiske likepersoner 
og utarbeidelse av samiske brosjyrer 
som nå er oversatt til nordsamisk og 
vil bli oversatt til sørsamisk. Disse 
brosjyrene vil også Brystkreftfore-
ningen kunne dele med svenske og 
finske brystkreftberørte, siden det 
samiske folk er bosatt på tvers av lan-
degrensene.
 Begrepet «likeperson» var spesi-
elt vanskelig å oversette. Løsningen 
ble ordet Mielvásiheaddji, som di-
rekte oversatt betyr «mederfaren». 
Et nytt samisk ord er blitt skapt- det 
er fantastisk og vitner om et godt 
samarbeid mellom likeverdige par-
ter. Det å motta informasjon og 
kunnskap på eget språk for å kunne 
forstå sin egen situasjon, er sentralt 
for mange minoriteter i et majori-
tetssamfunn. En oppgave fremover 
blir å søke midler til oversettelser av 
brosjyrene til andre minoritetsspråk.
 Nytt Nasjonalt nettverk for bryst-
kreftforskning er etablert og skal gi 
tilgang til deltakelse i kliniske pro-
sjekter uavhengig av hvor du bor. 
Forskningsaktivitet er til nytte for 
alle brystkreftpasienter ved det en-
kelte sykehus, uavhengig av om pa-
sienten selv er med i studien eller ei. 
Nettverket for brystkreftforskning 
består av 14 forskningsgrupper fra 
12 ulike institusjoner, som inkluderer 

Tilgang gir like muligheter 
og er nøkkelen til likeverdighet

institusjoner fra hele landet. Nett-
verk skal også arbeide med strate-
gisk organisering, kommunikasjon 
og brukermedvirkning, tilpasset in-
stitusjonenes særegenhet og behov. 
På denne måten kan Nasjonalt nett-
verk for brystkreftforskning styrke 
tverrfaglig samarbeid, tilrettelegge 
for forskning på høyt nivå og øke 
mulighetene for at brystkreftberør-
te får tilgang til kliniske studier uav-
hengig av hvor de bor. 
 Tilgang til brukermedvirkning for 
medlemmene i Brystkreftforeningen 
er et sentralt tema i forhold til omor-
ganiseringen av nettverket og hvor-
dan Brystkreftforeningen skal kun-
ne administrere brukermedvirkere 
gjennom for eksempel nettsidene 
eller andre kommunikasjonsformer. 
Formålsparagrafen og den vedtatte 
Handlingsplanen, understreker vik-
tigheten av å arbeide med bruker-
medvirkning i Brystkreftforeningen. 
Medlemmer kan trekke frem sine 
egne erfaringer, tilknyttet forskjel-
lige forskningsprosjekter, og styrke 
brukerperspektivet i forskningen på 
brystkreft. 
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NYTT FRA HOVEDSTYRET

Forandring 
fryder ikke 
alltid
Det er vanskelig å omstille 
seg, vi nordmenn er noen 
vanedyr. Vi liker å følge 
familietradisjonene våre til jul 
og påske, i ferier og til daglig. 
Hvis noe rokker ved det vante, 
føler vi oss straks truet, blir 
skeptiske og noen ganger 
motsetter vi oss endringene.

Europa Donna, 
det europeiske
fellesskapet
Lurer du på hva Europa Donna 
er? Litt komplisert, og jeg vet 
kanskje ikke alt i sin helhet 
ennå, men jeg vet en del og 
det vil jeg dele med deg.

Lurer du på hva Europa Donna er? 
Litt komplisert, og jeg vet kanskje 
ikke alt i sin helhet ennå, men jeg 
vet en del og det vil jeg dele med 
deg. For det er viktig å ha et stort 
fellesskap hvor alle arbeider for 
brystkreftberørte og med hva vi 
kan gjøre for å forebygge bryst-
kreft, hvordan vi kan bidra til å bed-
re prognosene, hvilken behandling 

som er den beste og hvordan leve et 
godt liv med senskader.

Første møte med Europa Donna 
virker overveldende. Det er som et 
voldsomt maskineri hvor alle kjen-
ner sin rolle og alle forstår alt som 
blir sagt og gjort. Forkortelser og 
faguttrykk raser gjennom lufta og 
alle ser ut som de henger med. Det 
er jo ikke slik. Ingen organisasjo-
ner i verden er slik. Og det er først 
når du får det litt under huden at 
du ser mer av hvordan ting egent-
lig fungerer. Europa Donna er en 
stor organisasjon som rommer 47 
lands nasjonale brystkreftorgani-
sasjoner. De fleste av dem kaller 
seg Europa Donna XXX (nasjonens 
navn). Litt som Brystkreftforenin-
gen i Norge jobber Europa Donna 
for å utdanne likepersoner i sine 
respektive land og  driver kam-
panjer, likepersonsaktiviteter og 
samler inn midler gjennom blant 
annet Rosa Sløyfe-kampanjen. Alt 
dette og mye mer er aktiviteter 
som vi har her oppe på toppen av 
kloden. Så du kan si Europa Don-
na er en paraplyorganisasjon og 
under den er Brystkreftforenin-
gen og 46 andre europeiske lands 
brystkreftforeninger. Dette felles-
skapet gir styrke!

Et av de beste trekkene ved Europa 
Donna er at den finansieres på en 
rettferdig måte. Den som har mest, 
bidrar mest og den som har minst, 
bidrar minst. Men det betyr ikke an-
net enn at vi her i Skandinavia be-
taler mer for å delta, i rene penger, 
men de mindre bemidlede landene 
kan kanskje bidra enda mer til felles-
skapet, ikke gjennom penger men 
gjennom f.eks. å bringe informasjon 

om forskning, diagnostiseringsløp, 
behandling, eller rett og slett gjen-
nom å dele gode løsninger knyttet 
til likepersonsarbeid. For det er like-
personsarbeidet som er en av Euro-
pa Donnas grunnpilarer, akkurat som 
her i  Brystkreftforeningen. Å utdan-
ne gode likepersoner er en utrolig 
viktig oppgave, som prioriteres høyt. 
Så, som du skjønner,  å være et stort 
europeisk fellesskap er Europa Don-
nas funksjon. I møte med alle repre-
sentantene fra ulike europeiske land 
med forskjellig utgangspunkt, lærer 
vi enormt mye, som vi tar med oss 
tilbake til Norge og bruker, sammen 
med et videre perspektiv og en fø-
lelse av ydmykhet og takknemlighet 
for mye av det vi har i Norge.

Europa Donna inngår i et stort eu-
ropeisk samarbeid kalt ECIBC (Euro-
pean Commission Initiative on Bre-
ast Cancer). Målet med samarbeidet 
er å finne gode, sømløse, intereuro-
peiske behandlingslinjer som alle 
europeiske land kan benytte, trekke 
erfaringer fra og tilpasse nasjonale 
forhold i brystkreftbehandlingen. 

Organisasjonen har en stor database 
med informasjon rundt brystkreft, 
diagnostisering, genetikk, behand-
lingsmetoder, livsstilsfaktorer og 
metastatisk brystkreft. De har ut-
viklet informasjonsmateriell som vi, 
som medlem kan benytte fritt i vårt 
arbeid i Brystkreftforeningen. Vi sen-
der representanter for metastatisk 
brystkreft på likepersonsopplæring 
hos Europa Donna og Hovedstyrets 
representanter deltar selv der dette 
er naturlig. Vi tar med oss hjem de er-
faringene vi samler gjennom Europa 
Donnas ulike møtepunkter og vi vil 
gjerne dele med deg. 

Mange av oss har sett store forand-
ringer i livene våre etter krigen. Det 
har skjedd over en lengre periode, 
men tenker en tilbake så var det 
utenkelig at noen skulle vandre på 
månen, men det ble gjort. Telefon 
var ikke for alle for noen tiår tilbake, 
men nå har alle telefon i lommen 
og kan være tilgjengelig 24 timer i 
døgnet.  Internett var farlige greier 
når det kom og det har vist seg at 
det kan være det til tider, men vi har 
alle lært å leve med det som en del 
av hverdagen.  

Brystkreftforeningen trenger for-
nying på noen områder. Der tinge-
ne går av seg selv og foreninger er 
åpne for alle selv om vi i felleskapet 
er forskjellige og tenker forskjellig, 
så tenker jeg at det er bare å fort-
sette på den stien. Men det finnes 
medlemmer som ikke føler de pas-
ser inn noe sted og de vil vi prøve 
å finne arenaer for. Den første store 
endringen vi har gjort, er å prøve å 

modernisere Likepersonstjenesten. 
Med 80% positiv tilbakemelding fra 
de som deltok på konferansen i fe-
bruar, ser vi at vi har valgt rett veg. 
Det gjøres fantastisk mye flott ar-
beid og det skal fortsette. Vi må jus-
tere der det ikke fungerer og vi må 
tilnærme oss samarbeidspartnere 
som og er i endring. 

Kreftforeningen
Brystkreftforeningen er tilsluttet 
Kreftforeningen og har til nå vært 
avhengig av deres tilskudd hvert 
år. Etter flere runder har de kom-
met fram til en finansiering som 
gir oss et tilskudd på ¾ av det som 
ble gitt i 2018. Tilskuddet har over 
tid blitt satt ned hvert år så nå er 
det minimalt i forhold til det som 
var utgangspunktet. Dette vil an-
strenge foreningen vår og vi må 
finne andre måter å få penger til 
drift på, slik at vi kan drifte Likeper-
sonstjenesten, nettverksmøtene og 
konferansene våre. Vi må gjøre oss 
enda synligere og få en sterkere 
stemme i det offentlige rom.

Det er fortsatt mange kamper vi må 
kjempe på vegne av alle medlem-
mer og brystkreftberørte. Vi skal nå 
inn og påvirke «Pakkeforløp hjem». 
Her er det mange viktige elemen-
ter å fokusere på, ikke bare at en 
får god og regelmessig behandling, 
men og en god livskvalitet som 
innebærer at en får hverdagen til å 
henge sammen, at en får den hjelp 
en har behov for og en mulighet til 
å bidra i samfunnet på en slik måte 
at en har sin selvrespekt og integri-
tet i behold. Vi har og en vei å gå når 
det gjelder medisiner. Her ligger vi 
etter mange land i Europa. Det be-
tyr at mange ikke får tilgang på den 

behandling eller medisin som de 
trenger og som finnes, men som 
noen bestemmer at det skal vi ikke 
ha her; alt blir målt i «kost – nytte» 
perspektivet.

Kong Olav Vs kreftforskningspris 
Kong Olav Vs kreftforskningspris 
2019 ble tildelt legers innsats for 
bedre brystkreftbehandling og til 
forskning på hva som gjør at celle-
nes renovasjonssystem svikter og 
forårsaker kreft. Prisen gikk i år til 
to vinnere, professor Anne Simon-
sen, og Norwegian Breast Cancer 
Group. NBCG er en viktig forsker-
gruppe for brystkreftberørte. I 30 
år har 30 leger bidratt til å innføre 
stadig bedre retningslinjer for be-
handling av brystkreft. Professor 
Anne Simonsen fikk prisen for sin 
forskning på hvordan kreft oppstår.

Brystkreftforeningen gratulerer ver-
dige prisvinnere og ønsker lykke til 
videre med det viktige arbeidet.

Da vil jeg ønske alle en riktig flott 
sommer.

STYRELEDERS SIDE
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FAGSPALTEN

6

BRYSTKREFTFORENINGEN UNDER 45

Som pasient
Som ung kreftpasient midt i karrie-
re og med små barn er det en hard 
overgang fra frisk til syk. Fra strevet 
med den berømte tidsklemmen, 
til usikkerheten om hvorvidt man 
kan få se barna vokse opp. Kreft-
behandlingen er en beintøff reise 
og kreften snur livet på hodet. Etter 
måneder med uvisshet var jeg en av 
de heldige som ble klassifisert som 
kreftoverlever. Lettelsen er vanskelig 
å beskrive for noen som ikke selv har 
vært gjennom en livstruende syk-
dom. Onkologen forklarte at helse-
vesenet ikke bruker ordet frisk lenger, 
siden det tar lang tid for kroppen å 
gjenvinne styrken. Man vet at veien 
tilbake er vanskelig, men likevel er 
optimismen stor.
 Jeg kom meg gradvis etter pri-
mærbehandlingen, klarte å løpe 10 
km på Oslo Maraton fire måneder 
etter endt cellegift og begynte å 
jobbe 20% etter fem måneder.  Ett 
år etter diagnosen var jeg tilbake 
i 100% jobb, fortsatt redusert men 
fornøyd med progresjonen. Etter-
hvert ble jeg dårligere igjen, med 
redusert hukommelse, vanskelig-
heter med konsentrasjon, angst og 
energiløshet. Jeg var i kontakt med 
fastlege, onkolog, og kirurg uten å 
få noen klare svar på hvorfor jeg ble 
dårligere.  “Chemobrain” og langva-
rig stress ble foreslått, men jeg fikk 
det ikke til å stemme. Det var først 
da jeg kom i kontakt med sexolog 

som også er kreftsykepleier at jeg 
fikk bekreftet at mine plager kunne 
skyldes medisineringen. En rekke in-
ternasjonale forskningsartikler støt-
ter opp om dette og rapporterer om 
funn hvor kognitiv svekkelse, depre-
sjon og angst kan knyttes til bruk 
av Tamoxifen. Siden symptomene 
likner på senvirkninger etter celle-
gift og langvarig stress er det van-
skelig å konkludere med at funnene 
kan kobles direkte til medisinerin-
gen og det er behov for ytterligere 
forskning innen feltet. 

Ønsker 
Tall fra Nasjonalt nettverk for bryst-
kreftforskning viser at 50% av pasi-
entene ikke fullfører 5 år med endo-
krin behandling. Som kreftoverlever 
er det å slutte med medisinering en 
vanskelig avgjørelse å ta siden det 
kan få fatale konsekvenser. Dette 
viser hvor stor innvirkning på livet 
antihormonbehandling kan ha. Det 
har skjedd store fremskritt i bryst-
kreftbehandlingen de siste ti-årene, 
og vi ser nå at det trengs økende fo-
kus på tiden etter avsluttet primær-
behandling.
 Når det har gått 1-2 år etter endt 
primærbehandling bør pasientene 
som fortsatt har senvirkninger bli 
fanget opp og tatt på alvor.  Mange 
kvinner kvier seg for å klage over 
diffuse symptomer, og dette bør le-
gene være bevisste på. Det er også 
viktig for pasienten å bli bevisst på 
at det kan være medisineringen 
som gjør at man blir syk, det kan 
gi håp om at livet vil bli lettere et-
ter endt behandling. Siden kvinner 
reagerer forskjellig på ulike typer 
hormonbehandling bør det gis mu-
lighet til å bytte medisinering når 
det er mulig. 

Flere forteller at en sterk motiva-
sjon for denne innsatsen, er ønske 
om å «gi noe tilbake» for det de selv 
mottok av støtte, god behandling 
og omtanke i egen sykdomsperio-
de. Frivillig arbeid sies å være sterkt 

lykkefremmende – det føles godt å 
være der for andre, bygge relasjo-
ner og å gjøre noe for andre. Våre 
medlemmer forteller at det å enga-
sjere seg i Brystkreftforeningen og 
brystkreftsaken gir både mening 
og livsinnhold, og at det kjennes 
givende å kunne bidra med kunn-
skap og kompetanse som er erver-
vet både gjennom sykdomsperio-
der og gjennom et langt liv ellers. 

Brystkreftforeningens medlemmer 
bidrar med mange ulike oppgaver i 
de 55 lokalforeningene som finnes 
over hele landet. Der foregår det 
mengder av gode medlemsakti-
viteter tilpasset ulike menneskers 
behov. Dette er viktig blant annet 
med tanke på inkludering. Noen 
lurer på om aktiviteter i Brystkreft-
foreningens regi har sterkt syk-
domspreg, og er usikre på om de 
vil engasjere seg fordi de ønsker å 
komme videre. De ønsker ikke len-
ger å identifisere seg med bryst-
kreft. Erfaring tilsier at i den grad 
aktiviteter og møteplasser har syk-
dom i fokus, så er hensikten fysisk 
og mental bearbeidelse – rettet 
mot det å få det bedre. 

En vesentlig del av den frivillige 
satsingen er foreningens likeper-
sonsarbeid som foregår på flere 
ulike arenaer. Likepersonsarbeidet 
handler om gode menneskemøter. 
Det drives av medlemmer som vil 
bruke sine erfaringer til å gi støtte 
til andre brystkreftberørte. Like-
personsarbeidet har en viktig di-
mensjon av håp i seg, både om å 
bli kreftfri og om å leve lenge med 
sykdommen. Håp fremmes også av 
likepersoner som tør å være nære, 
uten å ha verken gode råd eller 

Pasienten bør få anledning til å gjen-
nomgå en nevrologisk utredning 
hvis ønskelig, tilbud om kognitiv te-
rapi, hjelp til å finne en passende tre-
ningsform og tilbud om regelmessi-
ge rehabiliteringsopphold. 
 Det bør være et mål å øke andelen 
kvinner som fullfører antihormon-
behandlingen siden det reduserer 
risikoen for tilbakefall, men mange 
av pasientene trenger langt bedre 
oppfølging enn hva de får i dag. Med 
økt forståelse hos leger, arbeidsgive-
re og pårørende ville det være lette-
re å tilpasse seg en ny hverdag. Det 
å leve med diffuse symptomer og 
lavt energinivå samtidig som man 
ser frisk ut er vanskelig. Forståelse 
for egen sykdom, tilrettelegging 
og oppfølging er en viktig del for å 
håndtere livet etter kreft. For mange 
er hver eneste dag en kamp, men 
det er lettere å stå på frontlinjen hvis 
man har en god baktropp. 

Erika Kristina Lindstrøm, medlem 
i Under 45, med bistand fra Randi 
Gjessing, spesialist i sexologisk råd-
giving NACS / onkologisk sykepleier.

Livet etter 
brystkreft – syk 
av behandling

Frivillig 
innsats gir håp
Mange av Brystkreftforeningens 
medlemmer gjør en betydelig 
frivillig innsats for foreningen 
og for andre brystkreft-
rammede. 

Elisabeth Normannvik er fagleder i 
Brystkreftforeningen og har blant an-
net ansvar for likepersonsarbeid. Hun 
kan kontaktes på e-post: elisabeth@
brystkreftforeningen.no

«svar», men som derimot lytter, tar 
imot «hele oss» og det vi bærer på. 
Dette gjelder også når håp og mot 
kjennes langt borte, i perioder hvor 
det er vanskelig å takle livet, syk-
dom og relasjoner. Kreftrammede 
er helt klare på at den beste kilden 
til kunnskap, håp og mestring er 
de som selv har vært i samme si-
tuasjon. Pårørende og andre nær-
stående sier noe av det samme. 
Likepersoner kan vise vei og være 
eksempler på at livet kan leves på 
en god måte, til tross for begrens-
ninger. De er trent i å være gode 
lyttere og stille kloke spørsmål. De 
deler av sine erfaringer, på den de 
snakker med sine premisser. 

Jeg arbeider i nær tilknytning til 
Brystkreftforeningens likeperson-
stjeneste. Og jeg har stor respekt 
for all kompetanse, engasjement 
og velvilje som preger de som har 
dette tillitsvervet. Vi ønsker å legge 
til rette for stadig mer likepersons-
arbeid, fordi vi vet at det betyr så 
mye, og det har et stort potensiale 
for å gjøre livet til brystkreftram-
mede bedre.



8 9

Kaja Pernille Steffenak (36) ønsker å bruke tida si på det viktigste i livet: familien. Ingen pipende iPhone forstyrrer fami-
liekosen når hun, datteren Tiril (3) og ektemannen Odd Ivar Berg (40) koser seg ved kjøkkenbordet en tidlig morgenstund. 
Kreftsykdommen fikk tobarnsmoren til å innse at livet er for kort til å kaste bort verdifull tid på å sjekke mobilen for nye 
varsler fra Instagram og Facebook.

Brystkreften vekket henne. Kaja Pernille 
Steffenak (36) vil gjøre det hun kan for å ta 
tida tilbake. Hun har kvittet seg med den 
største av alle tidstyvene. Smarttelefonen.

Ta tida 
tilbake

Av Heidi J. Stiklestad (tekst) 
og Marius Langfjord (foto)

Det piper ikke lenger støtt og stadig i iPhonen hennes 
med varsel om nye snapper, messengermeldinger eller 
instagramposter. Mobilen ligger batteriløs og uvirksom i 
en skuff. Hun husker ikke lenger i hvilken. 
 Den som skal ha tak i Kaja Pernille nå, må enten banke 
på døra hennes på Nesset i Levanger eller ringe til hen-
nes nyinnkjøpte Nokia 3310. 
 – Som funker slik telefonene gjorde «før i tida!», sier 
36-åringen som ved årsskiftet tok et valg hun ikke an-
grer på. Hun kvittet seg med den største av alle tidstyve-
ne. Smarttelefonen.

Ta tida tilbake
På Instagram og Facebook la tobarnsmoren ut følgende 
status og nyttårshilsen:
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Bilde øverst til venstre: Kaja Pernille oppfatter seg ikke 
som en som satt med mobilen i hånda konstant. Hun var 
ikke mer pålogget enn gjennomsnittet.

Bilde øverst til høyre: Det første Kaja Pernille gjorde var å 
kjøpe denne boksen til oppbevaring av mobiltelefoner.

«I 2019 vil jeg gjøre det jeg kan for å ta tilbake tida. Jeg vil 
bruke tid på mine nære og på det som gir meg energi og 
glede. Jeg har kjøpt meg en Nokia 3310 som funker som 
telefonene gjorde da jeg enda hadde lange pauser med 
tom stirring ut i lufta som ga meg rom til lange tankerek-
ker. Jeg vil ha mere dødtid, for jeg tror stillheten er viktig 
for å være til stede. Så hvis du vil ha tak i meg framover 
er det ikke sikkert jeg svarer så kjapt på hverken snap 
eller messenger. Ring meg da vel, eller best av alt – kom 
og ring på. Jeg er ofte hjemme og har langt spisebord, 
høyt matskap, store ører og latter vi kan dele. Hjertelig 
velkommen når som helst».

«Det er kreft»
Høsten 2017 kjenner Kaja Pernille en kul i det ene brys-
tet. Hun har nettopp sluttet å amme sin datter Tiril som 
på denne tida er om lag halvannet år gammel. Hun ten-
ker først at det kan ha sammenheng med endringer i 
kroppen rundt svangerskap og barseltid, men får snart 
en dårlig følelse. Med rette. Det er kreft. Hun og mannen 
Odd Ivar er i København den dagen beskjeden kommer.
 – Hele verden raste sammen, men vi fikk brukt helga 

Bilde nederst til venstre: En stund trodde jeg at jeg skulle 
dø. Jeg forstår det på en ny måte nå at denne hverdagen, 
disse minuttene og sekundene – det er dette som er greia. 
Det er ikke noe etterpå, sier Kaja Pernille Steffenak.

Bilde nederst til høyre: Den som skal ha tak i Kaja Pernille 
nå, må enten banke på døra eller ringe til hennes nyinn-
kjøpte Nokia 3310

til å snakke sammen om mye som vi ikke snakker om el-
lers, om de store eksistensielle spørsmål. Selv om vi ikke 
visste hva som lå foran oss, fikk vi på en måte rustet oss 
til krig, forteller Kaja Pernille som sier mannen har vært 
en uvurderlig støtte i den vanskelige tida.
 – Han er den som har holdt fortet, sørget for rene klær 
og middag på bordet. Kreften rammet ikke bare meg, 
men hele familien. Og alt blir annerledes, virkelig alt.

Mistet dyrebar tid
Kaja Pernille snakker om et før og etter kreftdiagnosen.
 – Du forventer ikke noe slikt i denne fasen av livet. Det 
var et sjokk, og plutselig innser du at du ikke er udødelig. 
Jeg ble redd for å gå glipp av livet sammen med ungene 
mine. Hun har to. Tiril på tre, William på 16. Eldstemann 
hadde nettopp begynt i tiende da mamma fikk kreft.
 – Ei sårbar tid, og en periode i livet da det egentlig bare 
er nok å eksistere og man ikke trenger så mye annet ek-
stra å styre med. Jeg føler jeg mistet mye av den tida vi 
skulle ha brukt sammen det siste året han bodde hjemme.
 William flyttet i høst til Kongsvinger for å starte på 
Norges Toppidrettsgymnas. Hver morgen sender Kaja 
Pernille en melding for å ønske ham en god dag. Hver 
kveld ringer hun for å høre hvordan han har hatt det 
gjennom dagen.
 – Om vi ikke kan få igjen noe av den tida vi mistet da 
jeg var syk, prøver jeg i hvert fall å få mest mulig ut av 
hver eneste dag nå.

Kreftfri
Det spraker i vedovnen. På en kald vinterdag er det godt 
å komme inn i stua i huset hun og ektemannen Odd Ivar 
Berg (40) har bodd i de siste tolv årene etter at de flyttet 
fra Trondheim til Levanger. Begge jobber ved Falstad-
senteret på Ekne. Odd Ivar som daglig leder i Falstad-
senteret Drift SA, Kaja Pernille er bibliotekansvarlig, en 
stilling hun var helt borte fra ett år på grunn av sykdom-
men. I dag jobber hun cirka to dager per uke eller så mye 
hun orker. Hun har en fleksibel arbeidsgiver.
 Etter to operasjoner, åtte runder med cellegift og fem 
uker med stråling ved Sykehuset Levanger og St. Olavs, 
ble hun erklært frisk og kreftfri i juni i fjor. Hun vil få et-
terbehandling i ti år, og er på jevnlige kontroller.
 – Noen får tilbakefall, den x-faktoren må jeg leve med 
resten av livet, sier Kaja Pernille og serverer kaffe og var-
me kanelsnurrer ved det lange spisebordet.

Bort med iPhonen
Baksten er det gode naboer som har besørget, slik de 
har gjort helt siden Kaja Pernille ble syk for halvannet år 
siden. 
 – Jeg har erfart at det bor mye omsorg og kjærlighet i 
folk, både dem vi kjente godt fra før, men også folk som 
vi aldri hadde snakket med tidligere. Folk banket på og 
forlangte å få ta del i det vi gikk gjennom. Helt enestå-
ende! Tobarnsmoren forteller om tida da sykdommen 
rammet, først sjokket som hun beskriver som følelsen av 
å bli kastet inn i en tørketrommel, og hvordan hele fami-
lien måtte følge med. Og når kaoset hadde roet seg litt, 
tankene som meldte seg og som fikk henne til å innse 
at hun ville bruke tiden sin på det viktige i livet. Ett av 
grepene hun gjorde var å legge bort iPhonen, som for 
de aller fleste av oss har blitt uunnværlig.
 – En stund trodde jeg at jeg skulle dø, og jeg fikk en vek-
ker på hvor dyrebar tida er. Jeg forstår det på en ny måte 
nå at denne hverdagen, disse minuttene og sekundene – 
det er dette som er greia. Det er ikke noe etterpå.

Digitale forstyrrelser
Kaja Pernille oppfatter seg ikke som en som satt med 
mobilen i hånda konstant, hun var ikke mer pålogget 
enn gjennomsnittet. Av prinsipp har hun aldri hatt job-
bmail på mobilen, og har heller ingen rolle på jobb som 
krever at hun må være pålogget hele tiden. Likevel kun-
ne hun ta seg selv i å sjekke nyheter, for en time senere å 
oppdage at hun hadde rotet seg videre inn på noe helt 
annet uten å merke at tida gikk. Det som bekymret hen-
ne mest, var likevel at hun begynte å reflektere over at 
hun ofte avbrøt leken med datteren for å sjekke Insta-
gram, Snapchat eller andre varsel fra mobilen.
 – Vi kunne sitte med Duplo på golvet, og når det pep, 
ødela jeg kontinuiteten i leken med å ta opp mobilen for 
å sjekke. Det ble disse oppbruddene hele tiden. En gang 
da gikk Tiril rundt med en leke i hånden som om det var 
en mobiltelefon som hun bare trykket på, ikke snakket i, 
skjønte jeg at det ikke var bra. Jeg tror barn merker om 
foreldrene er til stede i leken eller ikke.

Etterlengtet dødtid og stillhet
Småbarnsmoren sier hun fikk en helt annen tilstedevæ-
relse i livet da hun ble syk.
 – Jeg begynte å sanse annerledes. Jeg var plutselig 
mer til stede igjen, mer som jeg var i ungdommen. Selv 

om jeg ikke var pålogget hele tiden og absolutt ingen 
storforbruker av sosiale medier før jeg ble syk, innså jeg 
at jeg ikke skulle kjøre meg inn i det samme jaget igjen. 
Først kjøpte hun en boks for å legge mobiler i. Med mo-
bilen ute av syne, ga det henne følelsen av at tida gikk 
saktere. Det var det hun ønsket. Så begynte hun å tenke 
på å skaffe seg en mobiltelefon kun med ringefunksjon 
og muligheter for å sende meldinger. Som sagt, så gjort. 
 – Det har gitt meg en ro det er lenge siden jeg har kjent 
på. Jeg ønsket meg mer dødtid, mer stillhet for å kunne 
være mer til stede for dem rundt meg. Det har jeg fått.

Mer tilstede
36-åringen har på ingen måte meldt seg ut av det sosia-
le livet, verken fysisk eller digitalt. Hun har fortsatt iPad 
der hun leser nyheter, betaler sine regninger, og der hun 
følger med på foreldregrupper på messenger. Hun har 
kuttet Snapchat, men er fortsatt både på Facebook og 
Instagram, men sjeldnere enn før. Og kun på kveldstid 
etter at treåringen er lagt.
 – Jeg misliker ikke sosiale medier. Jeg har faktisk brukt 
både Facebook og Instagram en god del gjennom syk-
dommen for å dele hva jeg opplever, både gjennom 

DIGITALE TIDSTYVER
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Og da skal jeg bruke den tida jeg har fått, på familien 
min, ikke på å ha nesen ned i mobiltelefonen med uve-
sentligheter. 

Sjekker telefonen 150 ganger
Tro det eller ei, men de fleste av oss plukker faktisk opp 
smarttelefonen for å sjekke om det har skjedd noe «si-
den sist», over 150 ganger om dagen. Deprimerende, vil 
noen si, og faktisk er det gjort forskning som bekrefter 
forholdet mellom tiden du bruker i sosiale medier og ri-
siko eller fare for depresjon.

 Kaja Pernille Steffenak opplevde iPhonen og alt med 
den som en stor tidstyv, og tok konsekvensen av det. 
Det berømmes hun for av Hans-Petter Nygård-Hansen, 
gründer av kommunikasjonsbyrået KommFrem.  Som 
med så mye annet i livet, kan det bli for mye av sosiale 
medier. Hans stikkord er måtehold og balanse.
 – Det finnes ingen fasit på hvordan man skal bruke 
sosiale medier. Det handler etter min mening om hva 
du bruker kanalene til, om det gir deg noe eller om det 
stjeler energi. Jeg tror mange ville fått en bedre hverdag 
hvis de hadde hatt et bevisst forhold til hva de bruker 
energien og den dyrebare tiden sin på.  Og hvis sosiale 
medier er i ferd med å ta over livet ditt, og du føler deg 
ulykkelig, kan det være på sin plass å ta et lite avbrekk. 

Ikke melde seg helt ut
I dag er de «fleste» nordmenn til stede på flere sosiale 
medier, sosiale nettverk og meldingstjenester. Hvor 
mange av disse kanalene du velger å være på, er selvsagt 
opp til deg. Men å melde seg helt ut, er ikke lurt, skal vi 
tro Nygård-Hansen.
 – For oss som kommer fra en tid der vi snakket med 
hverandre på telefonen, kan det høres fornuftig ut å 
melde seg ut av sosiale medier. Men hvis du melder deg 
ut, melder du deg også litt ut av samfunnet. Sosiale me-
dier har blitt en del av de vanligste kommunikasjonska-
nalene i samfunnet, en del av kommunikasjonsnavet.  

DIGITALE TIDSTYVER
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Jeg er mindre stresset, jeg får med meg 
flere detaljer, og jeg er m ye mer tilstede. 

bilder og tekster. Og jeg har fått mye støtte og tilbake-
meldinger. Forskjellen nå, er at jeg er mest her, mindre 
på Facebook, sier hun og ser seg rundt i stua for å under-
streke hva hun mener.

Mindre stresset
I en tid da mange ville finne det uutholdelig å måtte 
klare seg uten en smarttelefon og gjøre seg mindre til-
gjengelig slik Kaja Pernille har gjort, har hun fått udelt 
positive reaksjoner på sitt valg om å ta tida tilbake. Folk 
synes det er artig, og modig. Og er det noen som vil slå 
av en prat, ringer de, eller de banker på døra når de vil 
ha med Tiril og foreldrene ut for å leke.  Selv føler Kaja 
Pernille seg mye roligere etter at hun la bort iPhonen. 
Bare det å kunne gå en tur uten å bli nådd eller uten 
følelsen av at hun må sjekke mobilen konstant når det 
piper, kjennes godt. 
 – Jeg er mindre stresset, jeg får med meg flere detal-
jer, og jeg er mye mer til stede. Og da har jeg oppnådd 
det jeg ville. Jeg var heldig, ble frisk og fikk en ny sjanse. 

10 tegn på at en pause fra sosiale  
medier kan være på sin plass

1. Du merker at du blir deprimert.
2. Du sammenligner ditt liv med alle andres.
3. Du bruker en halv time på å lage det «per-

fekte» Instagram-bildet, og sletter det en 
halv time senere fordi du ikke fikk «mange 
nok likes».

4. Din egen lykke blir avhengig av at andre 
liker det du poster.

5. Det tar og ikke gir deg energi.
6. Du bruker mer tid på å fokusere på andre 

enn deg selv.
7. Du tror at virkeligheten gjenspeiles gjen-

nom sosiale medier.
8. Det ødelegger eller fjerner fokus på det 

som «faktisk» skjer i det virkelige liv.
9. Hele livet ditt er offentlig.
10. Du klarer ikke å fullføre oppgaver (arbeids-

oppgaver, lekser, se på et TV-program, ta 
oppvasken eller andre ting) uten sjekke 
innom sosiale medier.

I fjor deltok nesten 11 000 perso-
ner på Rosa sløyfe-løpet, noe som 
førte til over 2 millioner kroner til 
aksjonen. Engasjementet var til å ta 
og føle på da åtte norske byer – fra 
Tromsø i nord til Kristiansand i sør – 
ble fylt av entusiastiske, rosakledde 
mennesker. I oktober får enda flere 
mulighet til å bli med. 

Kjerringa mot strømmen
Teknisk arrangør for løpet er den 
profesjonelle løpsarrangøren Spring-
time Group. De hentet inspirasjon til 
løpet på et internasjonalt møte om 
løpetrender i forbindelse med New 
York Marathon i 2015. Temaet for mø-
tet var «run for charity». 
 – Vi fikk en idé om et kjerringa mot 
strømmen-løp opp Akerselva i Oslo, 
som vi på den tiden kalte Akerselva 
motstrøms. Vi synes det å løpe mot-
strøms gir et fint bilde på hvordan 
det kan føles når man rammes av 
brystkreft. Heldigvis var Rosa sløy-
fe-gjengen enige da vi lanserte idé-
en for dem, forteller eventansvar-
lig for Rosa sløyfe-løpet, Geir Jarle 
Bjørneng.  
 Det var tydelig et marked for 
dette. Da startskuddet for det aller 
første Rosa sløyfe-løpet gikk i Oslo 
i oktober 2016, var det med hele 
1500 deltakere. Løpet ble fulltegnet 
to uker før løpsdagen.

To nye byer i år
Siden den gang har det ballet på 
seg, fra seks Rosa sløyfe-løp i 2017 til 
åtte i 2018. Løpet var i Tromsø, Hau-
gesund, Bergen, Lillehammer, Oslo, 
Skien, Kristiansand og Trondheim i 
fjor. I år får ytterligere to byer besøk: 
Bodø og Ålesund. 
 I tillegg til at halvparten av deltaker-
avgiften går til Rosa sløyfe-aksjonen, 
viser også de som løper et stort enga-
sjement for saken på selve løpsdagen.
 – Menneskene som deltar på 
Rosa sløyfe-løpet er utrolig blide og 
de stiller opp uansett vær. Som i Ber-
gen i fjor, da vi nærmest regnet og 
blåste vekk, sier Bjørneng. 
 Bergen hadde flest deltakere i fjor 
med over 3000 påmeldte. Til tross 
for ekte vestlandsvær, stilte bergen-

Rosa 
løpeglede 
over hele 
landet

Av Ida Paus

Rosa sløyfe-løpet har skapt 
et enormt engasjement 
for brystkreftsaken de 
siste tre årene. Og det er 
ingen grunn til å pakke 
ned løpeskoene med det 
første – i oktober arrangeres 
løpet i hele ti norske byer.

serne opp med regnklær og godt 
humør. Men den gode stemningen 
er ikke bare forbeholdt vestlendin-
gene – den kjennetegner løpene 
over hele linjen, ifølge Bjørneng. 
 – Det er veldig motiverende å ska-
pe et arrangement som gir så mye 
glede, samtidig som det er en al-
vorlig sak vi samler inn penger til. At 
mange som deltar selv er berørt, er 
veldig rørende og gjør oss stolte. For 
oss er det å arrangere Rosa sløyfe-lø-
pet utvilsomt årets høydepunkt. 

Lave skuldre og god stemning
I Haugesund er løpet så populært at 
det har blitt fulltegnet – og vel så det 
– to år på rad. Lederen for Brystkreft-
foreningen Haugaland, Olaug Høie 

Her kan du delta på  
Rosa sløyfe-løpet i 2019
 
Tromsø: 
Lør. 28. sep. kl. 12.00
Bodø: 
Søn. 29. sep. kl. 14.00
Haugesund: 
Ons. 2. okt. kl. 19.00
Bergen: 
Tor. 3. okt. kl. 19.00
Kristiansand: 
Lør. 5. okt. kl. 12.00
Skien: 
Søn. 6. okt. kl. 12.00
Lillehammer: 
Tor. 10. okt. kl. 19.00
Trondheim: 
Lør. 12. okt. kl. 12.00
Ålesund: 
Søn. 13. okt. kl. 12.00
Oslo: 
Fre. 18. okt. kl. 19.00
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Bilde øverst til venstre: – Dersom vi når målet vårt om 15 000 deltakere i 2019, 
blir Rosa sløyfe-løpene Norges nest største løp samlet sett, sier eventansvarlig for 
Rosa sløyfe-løpet, Geir Jarle Bjørneng. Foto: Kristian Thomassen 

Bilde nederst til venstre: – Vi satser på at løpet i Haugesund blir fulltegnet også 
i år, sier leder for Brystkreftforeningen Haugaland, Olaug Høie Mortensen. Foto: 
Who Dares/JCP

Mortensen, er imponert over enga-
sjementet til haugalendingene. 
 – Folk er veldig positive til Rosa 
sløyfe-løpet her og det er fantastisk 
god stemning under løpet. Delta-
kerne er i alle aldre. De melder seg 
gjerne på sammen med arbeidsplas-
sen, familien, syklubben eller andre 
grupper og gjør det til en sosial 
kveld, sier hun. 
 Høie Mortensen tror at suksess-
formelen er at man kan støtte en 
viktig sak, samtidig som man er 
med på noe gøy. 
 – Alle kjenner saken og de fles-
te kjenner noen som er rammet av 
brystkreft. Dette er et stemnings-
fullt lavterskeltilbud som passer for 
alle som ønsker å vise sin støtte. Her 
er det lave skuldre, fordi man både 
kan tilpasse farten helt selv og velge 
kort eller lang løype. 

Engasjert lokalforening
Høie Mortensen forteller at de hø-
rer at folk skryter av løpet etter at 
de har deltatt, og at ordet dermed 
sprer seg. Lokalforeningen legger 
imidlertid også ned en betydelig 
innsats i å spre det glade budskap.
 – Vi jobber aktivt med å spre 
ordet der vi kan, både i sosiale me-
dier og fysisk. Jeg har blitt intervjuet 
i lokalmediene flere ganger. Vi hen-
ger også opp plakater i hele byen 
– på legekontor, butikker og kjøpe-

Rosa sløyfe-løpet
• Springtime Group arrangerer 

Rosa sløyfe-løpet sammen med 
lokale medarrangører i hver by. 

• Løpet ble arrangert for før-
ste gang i Oslo i 2016. 

• I oktober 2019 kommer Rosa 
sløyfe-løpet til ti norske byer: 
Tromsø, Bodø, Haugesund, 
Bergen, Kristiansand, Skien, 
Lillehammer, Trondheim, Åle-
sund og Oslo. 

• Målet for Rosa sløyfe-lø-
pet 2019 er 15 000 deltagere 
fordelt på de ti byene og tre 
millioner kroner til Rosa 
sløyfe-aksjonen.

• Man kan velge mellom kort 
og lang løype i alle byene. 
Løypene er tilgjengelige for 
rullestolbrukere. 

• Taket for antall deltakere 
varierer fra by til by, avhen-
gig av kapasitet. 

• Et startnummer koster 400 kr 
og 200 av disse går uavkortet 
til Rosa sløyfe-aksjonen. I til-
legg kommer lisens til Norges 
friidrettsforbund på 30 kr og 
administrasjonsgebyr på 15 kr. 

• Grupper på fem eller flere 
kan melde seg på gruppepå-
melding og få tilsendt faktura. 

• I hver by kåres årets bedrift 
– bedriften med flest deltage-
re får den gjeve tittelen. 

• Påmeldingen for 2019 er 
åpen, meld deg på på www.
rosasloyfelopet.no. Følg gjer-
ne løpet på facebook.com/
rosasloyfelopet for oppdate-
ringer og konkurranser. 

senter. I tillegg pleier jeg å besøke 
store arbeidsplasser for å informere 
dem om løpet og muligheten for 
gruppepåmelding. I fjor tok jeg for 
eksempel turen innom brannstasjo-
nen, humrer hun. 
 Hun synes alltid det er veldig 
spennende å følge med på oppslut-
ningen for løpet, og satser på at det 
blir fulltegnet også i år. Når hun skal 
gi sine beste tips til et vellykket løp, 
er hun klar i talen. 
 – Det er viktig å snakke mye om 
det i alle kanaler, spesielt på de nye 
stedene. Ha et oppriktig engasje-
ment og ha tro på folket. Få opp 
entusiasmen både i lokalforeningen 
og blant lokalbefolkningen. Det be-
tyr mye at vi i Brystkreftforeningen 
snakker om saken og formidler hva 
vi jobber for og hva inntektene går 
til, sier hun tydelig. 

12 000 rosa kilometer
Rosa sløyfe-løpene er årets høyde-
punkt for Springtime Group, men 
Bjørneng legger ikke skjul på at det 
er alle menn til pumpene i oktober. 
– Vi kjører med utstyret fra by til by 
– altså til sammen rundt 12 000 kilo-
meter i løpet av den rosa måneden. I 
tillegg til at vi er til stede på alle løpe-
ne, oppdaterer vi også nettidene og 
sosiale medier og besvarer spørsmål 
fra publikum, sier Bjørneng. 
 Planleggingen av løpene starter 

allerede umiddelbart etter løpene 
året før, og det er mange kabaler 
som skal gå opp. 
 – Evalueringer og tilbakemeldin-
ger fra deltakere og lokale medar-
rangører tar vi med oss inn i planleg-
gingen for neste års løp. Så starter 
søknadsprosesser, godkjenninger 
og innkjøp. Det er mye som skal 
på plass, som for eksempel gjerder, 
scener, musikkanlegg, løypemer-
king, toaletter og reklamemateriell. 
Logistikken rundt dette må planleg-
ges nøye, forklarer Bjørneng. 
 Totalt utgjør tiden Springtime 
Group bruker på Rosa sløyfe-løpet 
et sted mellom to og tre årsverk. 
Men en hektisk oktober måned 
skremmer som kjent ingen, og nå 
har de altså store planer for 2019: 
 – Dersom vi når målet vårt om 15 
000 deltakere i 2019, blir Rosa sløy-
fe-løpene Norges nest største løp 
samlet sett. Det er vi veldig stolte av, 
smiler Bjørneng. 

Springtime Group overrakte over to 
millioner kroner til Rosa sløyfe-ak-
sjonen etter løpene i 2018. F.v. Maren 
Lier, Ole Alexander Opdalshei, Marit 
Sophie Egge, alle tre fra Kreftforenin-
gen, og Geir Jarle Bjørneng, Sara S. 
Pedersen, Kent Gasmann og Eivind 
Bye, fra Springtime Group. Foto: 
Springtime Group



MEDLEMMENE DELER

– Vi har utfordringer med svært 
store avstander. Det kan være 
snakk om 20 mil for enkelte 
medlemmer. Derfor har vi for-
søkt med doble møter – både 
på Voss og Kvam, uten at det 
har gitt så mye større oppslut-
ning. Vi prioriterer lavterskel-til-
bud. Vi har bading i basseng 
for kun våre medlemmer slik at 
de med protese også syns det 
er OK å bade. Vi har gåturer og 
fjellturer, og fjell har vi jo nok av 
her! Sommertur og julebord er 
også veldig populært. Det som 
fungerer best, er tilbud der vi 
kombinerer det sosiale med læ-
rerik informasjon. Helsebutik-
ken på Voss holder kveldsåpent 
for oss der vi kan prøve proteser 
og andre hjelpemidler. Med litt 
mat og fagfolk, så fungerer det-
te bra. Rosa sløye-dugnadene 
er også populære, og der er det 
lettest å engasjere nye medlem-
mer.  Styret hos oss samhandler 
godt, men vi ønsker oss mer til-
bakemelding fra medlemmene 
om hva de ønsker seg.

Anita Jordalen 
Lokalforening: Brystkreft- 
foreningen Voss og Kvam
Alder: 57 år

Hvilke 
aktiviteter i din 

lokalforening 
vil du trekke 

frem?

– Jeg syns vi får til mye og at vi 
egentlig er veldig flinke. Vi har 
et fast bowlingtilbud og vi spil-
ler golf. Dette er litt annerledes 
tilbud som også er veldig gøy. 
Det er godt med fysisk aktivitet 
spesielt for de med lymfødem. 
Ikke minst er dette veldig sosialt 
der vi snakker om alt annet enn 
sykdom. Ja, vi har mye latter og 
moro sammen. Noe som er nytt, 
er at vi skal sette i gang et tilbud 
for de med metastaser. Vi ser for 
oss to årlige møter spesielt for 
denne gruppen. Noe som også 
har fungert utmerket i mange 
år, er våre tirsdagskafeer der vi i 
forkant lager en vertinneliste og 
der vertinneansvaret går på om-
gang. Disse ønsker velkommen, 
sørger for at alle har kaffe i kop-
pen og et hyggelig treff. Dette 
er en samtalegruppe og spesi-
elt de nyopererte uttaler at det 
oppleves som godt å møte så 
mange kreftoverlevere. Slik sett 
er denne kafeen en viktig arena. 
I kafeen reserveres et eget bord 
til oss slik at alle vet hvor de kan 
sette seg for å møte andre med 
brystkreft.

Ana Maria Bing
Lokalforening: Brystkreft- 
foreningen Drammen
Alder: 60 år

– Vi har temamøter, med-
lemsmøter, vi går på konsert 
sammen, har masse Rosa 
sløyfe-arrangementer der vi 
har en meget populær man-
nekeng-oppvisning. Vi satser 
på likepersonaktiviteter og er 
stolte av at vi i 2018 har fått 
godkjent fem nye likepersoner. 
I august drar vi til Sæby i Dan-
mark der vi bor samlet, spiser 
sammen, har aktiviteter og 
gode samtaler. Vi har trening i 
basseng med innleid instruk-
tør i Kristiansand og Risør.  Vi 
forsøkte oss på yoga, men der 
var det for få. Utfordringen er 
å finne noe som er interessant 
for medlemmene og det er 
også et økonomisk spørsmål 
for foreningen på hva vi skal 
bruke ressursene på. Kort opp-
summert er temamøter bra. I 
år skal vi ha temamøte med en 
fastlege, kreftkoordinatorer og 
en gynekolog. Utfordringen vi-
dere er å få engasjert de unge 
i foreningen vår slik at forenin-
gen kan bestå og være et til-
bud til de som blir rammet av 
brystkreft i fremtiden også.

Åslaug Glud
Lokalforening: Brystkreft-
foreningen Agder
Alder: 57 år

– Vi har et yogatilbud på 
kveldstid som er blitt veldig 
populært. Vi startet med cirka 
ti deltagere og er nå oppe i 20. 
Dette er fysisk yoga med styrke 
og balanse som dermed gir en 
god treningseffekt. Samtidig er 
det sosialt, med hyggelig små-
prat både før og etter trening. 
Vi har også pilates og stavgang, 
og der har vi trofaste deltage-
re som har vært med i mange 
år. Jeg tror på effekten av å 
kombinere fysisk aktivitet og 
mulighet for gode samtaler. Te-
mamøtene våre er også vikti-
ge. Det er nyttig å lære mer om 
tema som er spesielt relevante 
for oss, og så blir det latter og 
skravling til kaffen etterpå.  I 
Vestfold gjør vi også andre 
hyggelige ting sammen. Et ek-
sempel er dagstur til Oslo for å 
være tv-publikum på Lindmo.

Astrid Langeby Kolbekk
Lokalforening: Brystkreft-
foreningen Vestfold
Alder: 46 år

– Vi har medlemsmøter, men 
ikke så mange temamøter. Vi 
har kanskje litt dårlig tilgang på 
fagfolk som kan tilby oss fore-
drag relatert til brystkreft. Skal 
de komme fra andre steder, så 
blir det snakk om økonomi og 
betaling av reise. Vi forsøker 
derfor å invitere folk i lokalmil-
jøet som kan lære oss om noe 
helt annet en kreft. Et eksem-
pel er at kommunegartnere 
skal fortelle om sommerplanter 
og utemiljø. Lokalforeningen 
betaler for basseng/badeland 
for alle medlemmer og har 
avtale med et yogastudio for 
våre hovedmedlemmer. Jule-
bordet og vårturen har god 
oppslutning og i år planlegger 
vi 25-års feiring med SPA-tur til 
Sverige. Utfordringen er at vi 
har forholdsvis lite oppslutning 
på møter og arrangementer 
med tanke på medlemstallet 
vårt. Målet er å inkludere flere, 
og vi håper å nå ut til de under 
45 år. Hvis flere engasjerer seg, 
så kan vi lettere finne tiltak og 
aktiviteter som treffer.

Trine Mari Aavitsland
Lokalforening: Brystkreft- 
foreningen Rana og omegn
Alder: 44 år

17
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Hun kaller det Casa Maria, huset og stedet hun bor på 
mellom Helgeroa og Stavern i Vestfold. Tidligere kom 
venner, kjente og ukjente hit for å levere det de ikke 
trengte. Maria var jo en slagst alkymist. Hun dekorerte 
utrangerte herreskjorter med de vakreste broderier, hun 
behandlet gamle klokkestrenger på verdig vis, lappet 
hull i tøyet som om det skulle være de fineste duker. Hos 
tekstilkunstneren ble til og med brukte pizzaesker om-
gjort til dekorative malerier, mettet av farge og inspire-
rende Decoupage. Evnen til å reparere og gjøre stygt om 
til pent, er en arv hun har tatt med seg fra hjemlandet 

Madeira. I landsbyen Camara de Lobos der hun vokste 
opp, praktiserte man byttehandel, slaktet hjemme og 
reparerte hverandres klær. 

Sting for sting
For å kunne finansiere egen skolegang, tok Maria stadig 
fram nål og tråd og hjalp moren med delikat broderikunst. 
 – Jeg hatet å sy, forteller Maria, men hun har likevel 
alltid jobbet med tekstil. 
 I dag har hun imidlertid lagt seg på en annen strategi. 
Fra å være den som fikser og flikker på andres søppel, 
vil hun i stedet kurse oss nordmenn til å klare dette selv. 
Helst vil hun også ha oss til å kjøpe mindre og bruke 
minst mulig. Spesielt vil hun plasten til livs. – Fremde-
les husker jeg første gang jeg så en plastting, forteller 
Maria. Det var en gul ajax-flaske med grønn kork og den 
var nesten litt vakker der den lå i grøftekanten. Den lille 
skolejenta stanset: Hva kunne flasken brukes til?

Artbnb
På denne tiden hadde man ikke en gang søppelbiler der 
Maria bodde, så lite avfall produserte man. I dag er det 
annerledes. All plast blir til fjell. Havet fylles. 
 I mellomtiden flyttet Maria til Norge og ble et ganske 
kjent navn her, hun ble en del av forbrukersamfunnet og 
oppdro fire tenåringsjenter, to egne barn og to barn hun 
var tante til. Selvsagt krevde dette en viss standard. På 
et tidspunkt begynte det å skurre i Marias hjerte. Var det 
slik hun ville leve? Fort og galt og uten tid til verken seg 
selv eller andre? Ble det god kunst av slikt? Og hva med 
all emballasjen hun produserte? Hva med all søppel som 

Bilde til venstre – Regnbuer med brettekant: Maria vend-
te hjem til Norge med visjon om å lære nordmenn nøysom-
hetens kunst. Det er vår tur til å ta ansvar, mener hun og 
det er aldri for seint! 

Bilde til høyre – Strikkesett: Maria Rodrigues har troen 
på det vakre i livet og fargenes kraft. Når hun laget disse 
delikate strikkesettene, visste hun ikke at de blå veskene i 
virkeligheten hadde gjort nytte som toalettvesker til bryst-
proteser. Men desto bedre, mener tekstilkunstneren. 
 – Vi kan jo ikke kaste disse? sier hun og viser oss hvordan 
ting kan brukes på nytt og i nye positive sammenheng.

I hele sin karriere har tekstilkunstneren 
Maria Rodrigues (49) benyttet søppel 
som basis for kunsten sin. Ikke visste vel 
hun at toalettveskene hun jobbet med var 
kasserte toalettvesker for brystproteser.

Av Marte Østmoe (tekst) 
og Mone Moe Machava (foto)

Fra protese
til strikketøy
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hun tok inn i huset, liksom for å gjøre den pen, liksom for å kunne gjøre det 
godt igjen? Etter å ha arvet en slump penger reiste Maria til Mexico for å 
eksponere kunsten sin der. Tanken var å bli en stund. Kanskje resten av livet. 
Men ideene snudde. På sin reise opplevde Maria enda sterkere at hun hadde 
en visjon. At hun skulle tilbake til Norge og lære oss nordmenn å sette pris på 
det vi har, senke forbruket, senke tempoet. 
 Maria Rodrigues heller seg en kopp kaffe, drikker den ut og går ut i hagen 
for å vise fram drivhuset, lageret og atelieret. Det er orden i hyllene. Teksti-
lene er sortert etter farge. Klær har brettekant og alle tråder er pent snurret 
på snelle. 
 – For å holde kursvirksomhet må jeg jo ha orden i sysakene, ler Maria og 
henter fram noen blå firkantete toalettvesker hun fant i en bruktbutikk. 
 Hun åpner glidelåsen og viser fram det mest delikate lille strikkesettet 
man noensinne har sett. Settet kan bli en gave til andre, eller også bare en 
enkel start for dem som ønsker å skape noe pent. Toalettvesken har ganske 
sikkert aldri vært i bruk. Blåfargen er klar og størrelsen perfekt som en gave 
eller håndarbeidsskrin for reiser.
 – Hva er det du sier, utbryter Maria glad: – Har toalettvesken vært brukt til 
en brystprotese? Det visste jeg ikke. Ja, da er det desto bedre at den nå kan 
ha nytte som kreativ inspirasjon! 

Casa Maria

Galleri og prosjektrom for husmor-
kunst, gjestekunstnere og artister. 

Casa Maria ligger geografisk plas-
sert mellom Helgeroa og Stavern i 
Vestfold kommune. 
Senteret er hjemmet til tekstilkunst-
ner Maria Manuela Rodrigues og 
har lenge fungert som hennes ar-
beidssted og atelier. 
 Maria Rodrigues, ble født på 
Madeira i 1969, flyttet til Norge i 
1999. Hun har lenge arbeidet med 
redesign og gjenbruk. 
 Hun har hovedfag i tekstil fra 
SHKS og gjennom sine prosjekter og 
utstillinger, har hun jobbet med barn 
og ungdom og lært dem om søm, re-
parasjon og broderi som alternativer 
til bruk og kast mentaliteten.
 I 2018 ble Maria som hun sier 
«ferdig med å integrere meg i 
norsk søppel» og døpte sitt hjem 
om til Casa Maria. Hun bannet 
all unødvendig plast og unødven-
dig emballasje, ut av hjemmet, 
spiste alt hun dyrket og erstattet 
all hudpleie og rengjøringspro-
dukter med eddik, natron og ko-
kos olje. Målet er å overleve ved å 
etterlate seg minst mulig søppel. 
 Marias uendelige redesignproduk-
sjon har nå gått over til å dreie seg om 
opplevelser, erfaringer og kunnskap 
gjennom workshoper, markedsdager 
og private bransjemakter.
 Casa Maria er et hus som også 
skal fungere uten Maria selv. 
 Eieren kaller det et Artbnb. Her 
kan det både holdes kurs, works-
hops. Det er rom for rehabilitering 
og kreative prosesser. 
 
http://www.maria-rodrigues.no

I vinden: Før kursvirksomhet behøves orden i sysakene.

– Hår er kjempeviktig, mye viktigere enn vi tror! Hår 
handler om personlig identitet og det oppleves som sårt 
å miste det, sier kundeansvarlig i Apollo Hårsenter Oslo, 
Lise Østlund. I snart 30 år har hun hjulpet mennesker 
med hårtap og hodebunnsproblemer.

En påkjenning
 Det er mange grunner til hårtap. Den vanligste årsa-
ken er genetisk, arvelig hårtap. Dette rammer ikke bare 
menn, men også kvinner. En annen stor gruppe, er men-
nesker med hudsykdommen Alopecia. Andre har hårtap 
grunnet brannskader, stråleskader eller i forbindelse 
med kreftbehandling.
 – Uansett årsak er det ofte en stor påkjenning å miste 
håret. Når man mister håret, mister man også en del av 
seg selv, sier Østlund. 

Kreftsyke frykter hårtap
 Opp igjennom årene har hun møtt mange kreftsyke, og 
de aller fleste frykter hårtapet.
 – Det er forunderlig og rart at det de fleste gruer seg 
til, er å miste håret. De lurer på hvordan de vil se ut da. 
Med hårtapet blir det så tydelig og synlig at man er syk 
og det føles skremmende å synliggjøre den alvorlige 
sykdommen, forteller hun.

Det finnes selvfølgelig kreftsyke som ikke bryr seg 
noe særlig om hårtap i det hele tatt, bare de blir fris-
ke. Men uten unntak blir alle glade over å få en parykk 
som passer.
 – Det vekker så mange følelser å få en parykk som gjør 
at man ikke ser syk ut. De uttaler at det gir dem mot til 
å møte hverdagen og ta tak i livet sitt med ny selvtillit. 

Behov for donorhår
 Spesialistene på Apollo Hårsenter hjelper kundene 
med å skaffe seg parykk, enten det er ferdige stan-
dardparykker eller spesiallagde, tilpassede parykker. 
Til slike spesiallagde parykker trengs det donorhår. 
Mye donorhår.
 – Du kan tenke deg at ungjenter med hårtap, i likhet 
med sine friske jevnaldrende også ønsker seg langt, flott 
hår. Skal du da ha en spesiallagd, langhåret parykk med 
donorhår, så må du regne med 2-3 fulle hårdonasjoner. 
Og så må man gjerne ha to slike parykker i året, som hver 
koster et sted mellom 20 – 25 000 kroner.
 Regelverket er nå endret slik de under 30 år får dekket 
to ektehårsparykker i året.
 – Det er som å vinne i Lotto, sa en ung kunde til meg. 

Ubehagelig med parykk
Kreftpasienter skiller seg ut fordi de ofte har et forbi-
gående hårtap. Av den grunn velger mange en enkle-
re standardparykk som ikke er spesiallagd av donorhår. 
Disse er i hovedsak syntetiske eller av ekte, asiatisk hår 
som er kjemisk fargebehandlet. Mange kreftpasienter 
bor dessuten på steder der standardparykker er lettest 
å få tak i.
 – Disse er rimeligere og NAV dekker omtrent 5700 kro-
ner av kostnadene. Men alle er ikke like fornøyde med dis-
se standardparykkene og legger de bare i en skuff. Noen 
opplever disse halvsyntetiske parykkene som ubehageli-
ge og synes at de kan se fryktelig kunstige ut. Parykker 
som ikke ser og føles naturlig ut, blir heller ikke brukt fordi 
da føler kunden seg uansett syk. Kundene som bruker pa-
rykk fast, ønsker seg derfor donorparykker. 

Samarbeid med frisører
 Apollo Hårsenter får jevnlig tilsig av donorhår og får et 
stadig bredere samarbeid med frisørsalonger som leve-
rer donorhår.
 – Det kastes altfor mye hår, hår som kunne kommet 

Uansett om årsaken er kreftbehandling, 
alopecia eller annen sykdom kan det 
å miste håret oppleves som en stor 
belastning. På Apollo Hårsenter gjør de sitt 
ytterste for å hjelpe dem som har mistet 
håret, men de trenger mer donorhår.

Trenger mer 
donorhår

Av Brita Åse Norlemann

PARYKKER
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andre til gode. Vi har litt hår på lager, men trenger sta-
dig mer. Mange som donerer hår, har selv hatt kreft eller 
hatt kreft nært innpå seg. Da kommer de gjerne med 
en lang hestehale innpakket som gave, og det er utrolig 
fint. Vi trenger definitivt flere hårdonorer, fordi håret vi 
får tilsendt er finere, blankere og mindre preparert enn 
fabrikkhåret som har gjennomgått en tøff behandling. 
Hvis vi skal få lagd fine donorparykker, så må vi ha et la-
ger å ta av, sier Østlund med klar oppfordring til alle om 
å donere håret sitt.

Tre måneders produksjonstid
Som oftest lages parykkene på en fabrikk i Kina eller 
Indonesia. Bunnmaterialet lages først ut i fra konkrete 
spesifikasjoner og mål. Håret knyttes for hånd med et og 
et hårstrå i det tynne bunnmaterialet. Det tar omtrent 3 
måneder å få ferdigstilt en spesiallaget parykk av donor-
hår. Når den er ferdiglaget, vil spesialister klippe frisyren 
etter kundens ønske. Kunden kommer innom for pleie 
og stell av parykkene etter behov.

Bilde til venstre: Dette er en lang parykk bestående av kun 
donorhår. – En slik parykk koster omtrent 20 – 25 000 kroner 
og det går med hår fra 3 donorer, forteller Lise Østlund i Apollo 
Hårsenter.

Bilde neste side, øverst til venstre: På Apollo Hårsenter har 
de eget verksted med spesialister som bistår med både spesi-
albestillinger, tilpasninger, klipp og etterarbeid av parykkene. 

Bilde neste side, øverst til høyre: Det finnes et bredt utvalg 
av standardparykker som er laget delvis av syntetiske fibre og 
hår fra Asia. Kreftpasienter, med forbigående håravfall, velger 
gjerne disse selv om enkelte kan oppleve disse som unaturlige 
og ubehagelige.

Bilde neste side, nederst til venstre: Apollo Hårsenter har sta-
dig behov for å få mer donorhår på lager. 

Bilde neste side, nederst til høyre: Å få laget slike parykker 
er et møysommelig arbeid der hver kunde skal få parykk laget 
etter korrekte mål, riktig hårtype og farge. Det tar omtrent tre 
måneder å få en parykk ferdig.
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pasienter og uttrykker stor glede 
for at disse nå får informasjon på 
eget språk.
 – Det er to ting som er viktige å 
trekke frem. For det første er det 
viktig med informasjon på eget 
språk, pasienter opplever dette 
som en anerkjennelse av deres 
språk og kultur. Men så er det vik-
tig å huske på at mange samiske 
pasienter er analfabeter i eget 
språk, slik at de faktisk ikke kan 
lese på samisk. Men det er likevel 
en stor og viktig symboleffekt i at 
Brystkreftforeningen med dette 
sier at «vi ser dere og vi vil hjelpe 
dere slik vi kan», sier Broderstad. 

Ikke sovepute
Det andre poenget hennes er at 
oversatte brosjyrer ikke må bli 
en sovepute for helsepersonell. 
Oversatte brosjyrer skal ikke frita 
helsepersonell fra å anstrenge 
seg for å forstå pasienter med 
annen bakgrunn. 
 – Det viktigste vi leger og sy-

kepleiere gjør er å møte pasienten ut i fra deres ståsted, 
og ikke vårt. Det som er vanskelig og utfordrende i vår 
kliniske hverdag er å tilby best mulig hjelp ut i fra pasien-
tens språklige, kulturelle og samfunnsmessige ståsted. 
Da må vi tenkte helhetlig rundt helse. Og dette har ikke 
bare med samer å gjøre. Et eksempel på det er at legen 
som er oppvokst i en by sørpå, kan ha dårlige forutset-
ninger til å skjønne ståstedet til en fisker fra et lite fiske-
vær på yttersida av Senja.

Hjelper de tause pasientene
Broderstad vet fra sin kliniske hverdag og lang erfaring 
med samiske pasienter, at åpenhet spesielt rundt kjønns-
spesifikk sykdom, er krevende.
 – Å ha en kreftdiagnose kan oppleves som stigmatise-
rende og det er vondt å bære. Å ha brystkreft oppleves 
som ekstra stigmatiserende, spesielt for den eldre gene-
rasjonen. Derfor tror jeg at samiske brosjyrer er til hjelp 
for de tause, samiske pasientene, sier hun. 

SAMISKE BROSJYRERSAMISKE BROSJYRER

– Det betyr overraskende mye 
å kunne snakke om alvorlig syk-
dom på eget språk. Det er viktig 
å understreke at likepersoner har 
taushetsplikt. Og at Brystkreftfo-
reningen har tatt på seg arbeidet 
med å oversette informasjon 
til samisk, gir en god følelse. En 
trygghet og følelse av å være iva-
retatt, sier hun.

Utfordringer med  
terminologi

Å oversette brosjyrer som har 
termer som ikke er i bruk i samisk 
språk, har vært utfordrende. Un-
der arbeidet var det spesielt be-
grepet «likeperson» som var van-
skelig å oversette. Både samiske 
tolker, oversettere, samiske kreft-
sykepleiere og helsepersonell er 
blitt tatt med på råd, men det var 
til slutt en mastergradstudent 
i samisk språk som foreslo be-
grepet Brystkreftforeningen har 
valgt å ta i bruk. 
 – Mielvásiheaddji betyr rett oversatt «mederfaren», 
og vi er jo fornøyde med å kanskje ha bidratt til et helt 
nytt samisk ord. Innholdet «mederfaren» er dekkende 
og godt. Videre er det utrolig viktig å vise alle grupper at 
vi er en forening for alle, og vi håper de samiske brosjy-
rene er et tydelig signal på det, sier daglig leder i Bryst-
kreftforeningen Beate Christine Wang.

Symboleffekt
Ann Ragnhild Broderstad er overlege ved Universitets-
sykehuset Nord Norge og professor og faglig leder i 
Senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske 
universitet. Hun er selv samisk og har forskningsinteres-
se blant annet i kulturkompetanse innen helsetjeneste. I 
sin kliniske hverdag møter hun også samiske brystkreft-

Tre av Brystkreftforeningens informasjonsbrosjyrer er nå 
oversatt til nordsamisk, og på sikt også sørsamisk.

Brosjyrene «For deg som er berørt av brystkreft», «Når en 
du er glad i får brystkreft» og «Trenger du noen å snak-
ke med?» er nå oversatt til nordsamisk og kommer etter 
hvert i sørsamisk språkdrakt. 

Håper å bidra til mer åpenhet
– Brystkreftforeningen er opptatt av inkludering og vil 
jobbe med å inkludere pårørende og sette fokus på in-
formasjon til minoriteter. Vi håper å skape mer åpenhet 
om brystkreft i miljøer der det har vært en kultur for å 
ikke snakke om denne sykdommen og vi vil ha fokus på 
hvor viktig det er å oppdage forandringer i egen kropp 

slik at en kan komme tidlig til behandling, sier styreleder 
i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.
 Neste steg er å få oversatt de samme brosjyrene til 
sør-samisk. 
 – Disse brosjyrene vil vi også kunne dele med våre 
svenske og finske kolleger, siden det samiske folk er bo-
satt på tvers av landegrensene.

Ivaretatt
Susanne Elisabeth Siri er samisktalende likeperson i Bryst-
kreftforeningen, og sier hun er glad for å ha fått informa-
sjonsmateriell på samisk. Hun håper at samisktalende 
pasienter vet at de kan kontakte henne som samisk like-
person uavhengig av hvor de bor, fordi de samiske er så få 
og ikke kan sokne til bestemte geografiske regioner. 

– Viktig med informasjon 
på eget språk

I tråd med Brystkreftforeningens handlingsplan, ønsker man tiltak som kan 
bidra til økt rekruttering av medlemmer med ulik etnisk bakgrunn. 

Kursing av samiske likepersoner og utarbeidelse av 
samiske brosjyrer er blant tiltakene så langt.

Av Brita Åse Norlemann

Overlege og professor Ann Ragnhild Broder-
stad mener samiske brosjyrer er viktige og har 
stor symboleffekt, men hun understreker at 
disse ikke må bli en sovepute for helseperso-
nell. (Foto: privat)
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Det har gått fire år siden Regionalt nettverk for bryst-
kreftforskning ble etablert. Siden den gang har bryst-
kreftforskere fra ulike forskningsmiljøer i Norge møttes 
for diskusjon, samarbeid og strategisk arbeid som i sum 
skal øke kvaliteten på brystkreftforskning, -diagnostise-
ring og -behandling i Norge.
Ved årsskiftet fikk nettverket tildelt 4,5 millioner kroner 
fra Helse Sør-Øst. Samtidig gikk nettverket fra regional til 
nasjonal karakter, og alle helseregioner er representert. 
 – Vi har invitert flere forskermiljøer inn. Nettverket er 
dessuten åpent, slik at flere forskere kan tilslutte seg om 
de vil, sier nettverksleder Kristine Kleivi Sahlberg.

Likhetsprinsipp 
Et av nettverkets mål er en økning i antall kliniske studier 
på brystkreft ved norske sykehus. Viktigheten av dette 
fremheves av både Sahlberg og Bjørn Naume, nestleder 
i nettverket og NBCG-leder.

– Nettverket kan bidra til at pasientene får lettere tilgang til 
å delta i kliniske studier, noe som ivaretar den enkelte pa-
sient på en bedre måte uavhengig av bosted, sier Naume.

Ringvirkninger
Sahlberg forteller at forskningsaktivitet er til nytte for 
alle brystkreftpasienter ved det enkelte sykehus, uav-
hengig av om pasienten selv er med i studien eller ei.
 – Studiedeltakere får prøve ny behandling og den 
oppfølgingen slike studier krever. Øvrige brystkreftpasi-
enter ved sykehuset vil dra nytte av forskningsaktivite-
ten gjennom det vi kaller 
kunnskapsbasert behand-
ling. Forskningsaktivitet 
gir hele fagmiljøet ved 
sykehuset et løft. Man hol-
der seg oppdatert, leter 
etter behandlingsmulig-

Vil gi brystkreft- 
pasientene lik 
mulighet til 
kliniske studier

Av Eva Hongshagen

Regionalt nettverk for brystkreftforskning 
har blitt nasjonalt. – Vi er opptatt av at 
pasienter skal ha lik tilgang til kliniske 
studier, uansett hvor i landet de bor, sier 
nettverksleder Kristine Kleivi Sahlberg.

• Nettverket skal gi tettere samarbeid mellom 
brystkreftforskere i Norge

• Nettverket økte fra sju til tolv medlemsin-
stitusjoner i 2019, og alle helseregioner er 
representert

• Nettverket er støttet av Helse Sør-Øst med 
4,5 millioner kroner over en treårsperiode

• Brystkreftforeningen har brukerrepresenta-
sjon i nettverket

• For mer informasjon: brystkreftforskning.
no eller følg nettverket i sosiale medier på 
#brystkreftforskning

    (Kilde: brystkreftforskning.no)

FAKTA

Figurene til høyre viser hvordan Nasjonalt nettverk for 
brystkreftforskning er organisert.

Nettverksleder Kristine 
Kleivi Sahlberg. Foto: Studio E.
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Videre kom hun med et stort hjerte-
sukk: «Men så kan du bruke det til å 
bli så jævlig dum også». 
 Akkurat!
 Vi skal lytte til dem som vet hva 
de snakker om. Det kan jo være mye 
klokskap i utsagnet.
 Egentlig hadde jeg tenkt å skrive 
mer om bloggerne, litt om det snart 
forhenværende partiet Venstre, om 
sport og hvorfor det er så lite stoff 
og reportasjer om sportsarrange-
mentene i media. Jeg hadde tenkt 
å lure på hva statsminister Erna 
egentlig driver med, hvilke VYer hun 
skjuler i serken, men jeg tror vi stop-
per her. Og president Trump nekter 
jeg å skrive om! 
 Jeg vil heller skrive om høstens 
kommunestyrevalg, men her må 
jeg også trå ytterst forsiktig. Det er 
lett å komme konkret inn på diverse 

partiledere, og med den overskrif-
ten jeg har valgt ligger det an til et 
ordspill som jeg ikke tar sjansen på. 
I hvert fall kan det skape bestyrtelse 
i store deler av landet der ordet kval 
har flere betydninger. 
 Det går mot vår, i følge kalen-
deren, men tankene mine er alle-
rede på vei inn i høsten og en gna-
gende valgkamp med påfølgende 
stemmegiving. Jeg gruer selv om 
jeg med nebb og klør verner om 
demokratiet. Vi MÅ gjennom et nytt 
valg. Og som sagt, jeg ser mørkt på 
det. Jeg må være så ærlig å innrøm-
me det.
 Når dette leses er valgkampen 
i ferd med å skyte fart. Den har for 
så vidt vært i gang allerede en lang 
periode. Det er som å male et nytt 
strøk med oljemaling på husveg-
gen før det forrige strøket har tørket 
skikkelig. Penselen er tung å føre 
fram og tilbake. Du er bra drittlei før 
du kommer til siste veggbord. Men 
du vet at du må gjennom prosessen 
med jevne mellomrom hvis du vil 
bevare huset.
 Slik er det også med stortingsvalg 
og lokalvalg. Vi må gjennom det, vi 
må høre på gamle løfter, på gjensidi-
ge bekymringer partiene i mellom, 
på tåkeprat, på valgløfter så feite at 
det renner av dem. Det er akkurat 
den samme plata spilt på et stadig 
dårligere anlegg. Og vi må stort sett 
se de samme fjesene i TV-ruta, enten 
det er stort eller lite valg.
 I det siste har jeg ofte lurt på om 
det finnes noen måte å jazze opp 
selve valgprosessen en smule, før 
velgerne helt snur ryggen til valg 
og demokrati. Det vil være direk-
te pinlig om også valgdeltakelsen 
kommer under sperregrensen, før 
ungdommen bøyer seg enda dy-

pere over mobilen og nettbrettet 
og driter i valg og sånn. Skal vi få de 
unge til i det minste å løfte blikket 
fra de mange elektroniske duppe-
dittene og subbe ankelbare til val-
gurnene, og den eldre generasjon 
til å snu gåstolen og vende tilbake 
fra Gran Canaria et øyeblikk for å 
putte stemmen sin i valgurna, så må 
vi faktisk møte dem mer på deres 
hjemmebane. Både unge og gamle.  
De kommunale valgene, så vel som 
Stortingsvalget,  må foregå på den 
ene eller andre skjermen. Bruk viten 
og erfaring fra de store TV-produk-
sjonene. Og for guds skyld, kall det 
ikke valg, skift til et navn som fen-
ger de nye og gamle velgergruppe-
ne, Ta ideer fra kjente og populære 
tv-program. «Norske talenter», «Far-
men», «Anno» osv. osv.
 Lag en innledende audition (tid-
ligere kalt nominasjonsprosess) der 
man skaffer til veie noenlunde bruk-
bare kandidater. Kall gjerne denne 
delen for «De neste års tåkefyrster, 
minutt for minutt». Gjett om det vil 

slå an, under forutsetning av at seer-
ne (folket) kan stemme ut de som de 
ikke vil se mer. Neste ledd blir «Sofa 
– kveld for kveld» der folkedypet får 
si sin mening.
 Til slutt blir det så en serie på ti 
programmer der man kårer de fol-
kevalgte, uke for uke. À la «Stjerne-
kamp». Her lar man seerne/ folket 

Valgets 
kval

Av Tore Skoglund

En ung blogger fra Sør-Troms 
med kunstig trutmunn, 
silikon-pupper som nærmest 
har opphevet tyngdekraften 
og ekstra sprett på hekken, 
uttalte nylig til en Oslo-
avis at internett kan 
gjøre det «sykt smart», 
hva nå det måtte bety.

Neste ledd blir «Sofa 
– kveld for kveld» 
der folked ypet får 

si sin mening.

heter og tar i bruk de nyeste metodene raskere, fortel-
ler nettverkslederen, som også er forskningsleder ved 
Forsknings- og innovasjonsenheten ved Vestre Viken, 
Drammen.

Gir av seg selv
Nettverket for brystkreftforskning består av 14 forsknings-
grupper fra 12 ulike institusjoner. 
 – Samarbeid gir bedre forskning og mulighet for fle-
re studier fordi vi kan utnytte ressurser og hverandres 
spisskompetanse til mer effektiv forskning. Er det for 
eksempel noen i Stavanger som er spesielt gode på en 
type analyse, kan forskere i Tromsø få hjelp til det, sier 
Sahlberg, og følges opp av Naume:
 – Nettverket stimulerer til å iverksette studier på tvers 
av institusjonene i Norge, hvor vi sammen kan gjøre 
hverandre gode, sier han.

Brystkreftforeningen involvert 
Brystkreftforeningen står for brukermedvirkningen i 
nettverket. 
 – For våre medlemmer er brukermedvirkning viktig. 
Det vises både i foreningens vedtekter og gjeldende 
handlingsplan. Gjennom brukermedvirkning brukes 
medlemmers erfaringer og kompetanse til å styrke bru-
kerperspektivet i forskningen. Det gjør at forskningen 
kommer nærmere pasientene, og oppleves relevant og 
nyttig for alle parter, mener Beate Christine Wang, dag-
lig leder i Brystkreftforeningen.
 Wang uttrykker stor glede over at nettverket nå har 
nasjonal dekning.

Styringsgruppa for Nasjonalt nettverk for brystkreftfors-
kning. Fra venstre: Lilly Anne Torland (nettverkskoordi-
nator), Beate Boge (Sørlandet Sykehus), Tone Frost Bathen 
(NTNU), Beate Christine Wang (Brystkreftforeningen), 
Else-Marie Huuse-Røneid (Sykehuset Innlandet), Vessela 
Kristensen (Akershus Universitetssykehus/Oslo Universi-
tetssykehus), Kristine Sahlberg (Vestre Viken), Ole Morten 
Sæternes (Universitetet i Tromsø), Bjørn Naume (Oslo Uni-
versitetssykehus), Emiel Janssen (Stavanger Universitetssy-
kehus). Ikke til stede da bilde ble tatt: Ole Christian Lin-
gjærde, Jürgen Geisler, Olaf Johan Hartmann-Johnsen, Tor 
Audun Klingen, Hege G Russnes, Gunnar Melgren, Dirk 
Sina, Gunhild Mælandsmo. Foto: Nasjonalt nettverk for 
brystkreftforskning. 

–  Dette er en meget viktig strukturendring, som vil kom-
me alle brystkreftberørte til gode, sier hun.

Avhengig av pasientdeltakelse
Nettverksleder Sahlberg ser også brukermedvirkning 
som et viktig ledd i informasjonsflyten mellom forskere 
og brukere. Samtidig berømmer hun brystkreftpasien-
tenes positive innstilling til deltagelse i kliniske studier.
 – Forskning er avhengig av at pasienter vil delta. Både 
i form av utprøving av ny behandling, men også ved å gi 
overskuddsmateriale som vevsprøver og blodprøver og 
samtykke til at denne informasjonen brukes i forskning. 
Uten denne viljen til å bidra for fremtidens pasienter, had-
de vi heller ikke fått ny kunnskap, understreker hun.

BRYSTKREFTFORSKNING
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Julekalendar med 
meining
Brystkreftforeningen Sogn var så hel-
dige å få ei gåve på kr. 72 000 frå Spa-
rebanken Vest til arbeidet vårt. Gåva 
vart overrekt leiar på årsmøtet 11. fe-
bruar 2019.
 Sparebanken Vest har i to år hatt 
ein «julekalender med meining». I 
staden for at dei tilsette mottek ei jule-
gåve frå arbeidsgjevar, kan dei nomi-
nere eit prosjekt eller ein organisasjon 
som mottakar. Dei ulike prosjekta blir 
presentert i ei «kalender-luke» i form 
av ein video, gjennom heile desember. 
Medlem i Brystkreftforeningen Sogn 
Anne Kristin Holen, foreslo vår forei-
ning  –  og det var det prosjektet dei 
tilsette i Sparebanken Vest avdeling 
Sogndal, stemde fram.
 Gåva kom svært overraskande på 

Vandrepupp i Agder
Brystkreftforeningen Agder deler hvert 
år ut en vandrepupp til en kvinne som 
har utmerket seg i lokalforeningen. På 
julebordet 22.11.18 ble den gitt videre til 
Elbjørg Amundsen som har vært med-
lem i 22 år og hatt en rekke verv i sty-
ret blant annet som leder, senest i 2018. 
Elbjørg er aldri vanskelig å be om hjelp, 
det være seg med loddsalg, pakking av 
årsmøteinnkalling og program, kakeba-
king, Rosa sløyfe-arrangement og ikke 
minst som instruktør i varmtvannsbas-
senget i 15 år. Hun er en verdig mottaker 
av vandrepuppen. Elbjørg Amundsen

styret og medlemmane då Anne Kris-
tin berre hadde annonsert at ho hadde 
ei gladmelding til årsmøtet den 11. fe-
bruar. Leiar Lindis Alme og resten av 
styret vart overvelda av både gåva og 
ikkje minst storleiken! Dette er veldig 
mykje pengar og det er viktig å bruke 
pengane til det beste for medlemma-
ne. Noko vil gå til den årlege fagdagen 
Brystkreftforeningen Sogn har,  i år er 
det den 6.april. Pengane står på konto 
og dei gjev oss høve til å tenke litt stør-
re i høve arbeidet i foreininga. 
 Så tusen takk til Sparebanken Vest 
avdeling Sogndal og Anne Kristin Ho-
len, som gjorde dette mogleg!
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virkelig boltre seg med mobiltelefo-
nene sine. Og så får de som vil mobi-
lisere og stemme på sine favoritter. 
Det er fullt mulig å lage en aperitif 
underveis i prosessen og kalle den 
«Hver gang vi møtes», for eksempel.
Jeg hadde tenkt å kalle denne høy-
st interessante og ytterst nyttige 
valgserien opp etter et konsept jeg 
i mange, mange år var leder for og 
som gikk på NRK-TV. Dere husker 
sikkert «Du skal høre mye», i hvert 
fall dere som har levd en stund. Den 
ideen gikk jeg ganske raskt bort i 
fra. Ikke av beskjedenhet, men «Du 
skal høre mye …» var jo til dels både 

Tore Skoglund er humorist. 
Han startet sin yrkeskarriere 
som journalist og var innom 
både aviser og byråer før han 
gikk over til underholdning. 
Han har vært innom en rek-
ke scener over hele landet og 
jobbet en periode tett med 
Arthur Arntzen, kjent som 
Oluf. Rundt 400 TV-program-
mer er det blitt, 250 av dem 
fra den kjente serien «Du skal 
høre mye». Likeledes LP-er, 
kassetter, DVD-er og CD-er. 
Han er også mye brukt som 
foredragsholder der temaet er 
galgenhumor.  
 Skoglund har et uslitelig 
humør. Han mener det har 
bidratt til å holde ham i live 
til tross for en del motgang. 
For øvrig er han helt enig med 
Mark Twain som mener at 
vennlighet er et språk som de 
fleste forstår, som de døve kan 
høre og de blinde se. 

morsom og folkelig. Da blir det helt 
feil å koble den til valg av politikere. 
Nei, la oss gi den tittelen «Tåkefyr-
stenes stjernekamp»!!
 Noen, ganske mange forresten, 
har laget turistattraksjoner for å lok-
ke turister fra store deler av verden 
hit på den tøffeste tida av året, der 
mørketid og storm er lagt ut som 
noe de bare må få med seg. Alle val-
ører av ekstremsport. 
 Og ganske mange lar seg lokke 
av femten meters høye bølger tatt 
med telelinse fra trygg avstand, 
samt spektakulære nordlysbilder 
som har vært innom photoshop fire 

fem ganger. Pøser man på med va-
kre, kritthvite fjellsider, så har man 
lettlurte turister i fella, og kronene 
ruller inn. Det vil si de kronene som 
ikke går ut igjen etter gedigne red-
ningsaksjoner betalt av fellesskapet. 
Jeg hadde tenkt å fleipe litt med 
denne hodeløse turismen hvis det 
hele ikke hadde vært så trist. Kan-
skje kalle TV- programmet «Hustad-
vika, reddet minutt for minutt».
 Derfor gjør jeg ikke det. 
 Hold heller fast ved «Tåkefyrste-
nes stjernekamp»!

Tore Skoglund

Frå venstre; Kristin Bukve Strand, Kat-
rine Dyrdal, Lindis Alme, Anne Sandøy, 
Elen Øygard og Anne Kristin Holen

Fra medlemmene
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Bli med i 
premietrekningen!

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

Merk konvolutten: 
Kryssord 
Athene 2/2019

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

Vinner av Athene kryss 1-2019 er:
Inger Flåteplass, 7290 Støren
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Vi samarbeider med noen av de
beste forskerne i verden om å
utvikle behandling som kan
forebygge sykdom, gi bedre helse
og redde liv.

Pfizer er et av verdens
ledende innovative
legemiddelselskap.

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

Pfizer_annonse_Brystkreftforeningen_sep2018.indd   1 27/09/2018   12:49:40
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Tilgjengelig på apotek
www.repadina.no

Symptomer på vaginal tørrhet:
•  Ømhet eller kløe i og rundt skjeden din
•  Smerter eller ubehag ved sex

Hormonfri med hyaluronsyre

Vaginal tørrhet er et vanlig problem

Repadina Plus vagitorier
Til deg som foretrekker hormonfri behandling for vaginal tørrhet

Årsaker til vaginal tørrhet:
•  Overgangsalderen
•  Under amming
•  Kreftbehandlinger, som kjemoterapi

Azanta AS | Stålfjæra 1 | 0975 Oslo

Repadina Plus er reseptfritt 
3-pakning kr. 500,- (inkl. mva og frakt) kan  

bestilles på E-post: info.no@azanta.com

44464 Norsk Annonce Repadina.indd   1 25/04/2019   10.28
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Novartis

Vårt løfte til pasienter   
og pårørende
•  Respektere og forstå pasientens perspektiv

•  Sørge for tilgang til våre legemidler

•  Gjennomføre kliniske studier

•  Anerkjenne viktigheten av åpenhet

Pasienter og pårørende skal vite hva de kan forvente   
seg av oss. Vi forsker innen nye og innovative områder   
hvor vår innsats kan være til størst nytte.

NO1902968982

 “Vi fører alt innenfor:
 -  proteser, undertøy og badetøy
    til brystopererte 
 - stomi, inkontinens, urinretensjon 
   og næringsmidler 

   Vi har lang erfaring og vil gjerne 
   hjelpe deg

   Velkommen til oss!”

Ekebergveien 230  1166 Oslo  Tlf 22 28 28 66
post@helsenordstrand.no helsenordstrand.no

Helsebutikken på Nordstrand

Ellen Flinder Petersen
Fagansvarlig
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noen å snakke med=? 
møt andre brystkreftberørte 

Brystkreftforeningen har opplærte likepersoner som selv 
har erfaring med brystkreft. De har tid til å lytte, og deres 
erfaring kan være til hjelp for deg. 
 
Ta kontakt med nærmeste lokalforening, sekretariatet 
eller besøk våre nettsider for mer informasjon.

BRYSTKREFTFORENINGEN

T: +47 21 49 24 79 | E: post@brystkreftforeningen.no | W: www.brystkreftforeningen.no  

For mer informasjon, kontakt oss gjerne 
på 23 23 31 20 eller info@camp.no

www.camp.no

Nytt i sortimentet

Femina er en god behå med 
sømmer som former en 
tredelt cup for optimal 
støtte ved store størrelser. 

Den har brede og vatterte 
skulderbånd og lomme på 

begge sider. 

Finnes i størrelsene 85A - 105E.

Behå 
Femina

www.bonjour-lue.com 

      
Lekre luer for alle årstider og enhver anledning 

Åse Hirsch-Nilsen, mobil 99731119 

Supporting Confidence

TILPASSET
    DIN UNIKE
  SILUETT
Tilpasset deg

        NYHET AMOENA ADAPT AIR XTRA LIGHT 2SN 
    TILPASSER SEG DIN UNIKE FASONG 

    Egen pumpe og integrert luftkammerteknologi for 
    individuell tilpassing. Kombinasjonen av vårt 
    patenterte temperaturregulerende Comfort+ lag og 
    myk Intouch Lettsilikon, bidrar til at vår nye 
    brystprotese føles komfortabel hele dagen.
 
       Les mer og finn din lokale Amoenaforhandler på amoena.no
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Det å treffe andre som er i tilnærmet lik situasjon 
som seg selv, blir vurdert som verdifullt av våre kurs
deltakere. Gjennom kunnskaps formidling, erfarings
utveksling, sosiale og fysiske aktiviteter vil en få inn
sikt i hvordan å mestre sine utfordringer, og hva som 
kan være mest hensiktsmessig for veien videre i livet. 

Pasientens nærmeste kan også delta 
Innholdet i alle kurs er tilrettelagt slik at alle kan ha med 
seg en nær pårørende om de ønsker det. De som står 
pasienten nær kan møtes og dele erfaringer i rolle n 
som pårørende/viktig støttespiller. Ofte er det slik  
at det å kunne dele kursopplevelsen med en som er  
viktig i hver dagen, enten dette er samlivspartner, et 
familiemedlem eller en nær venn, er av stor betydning 
for videre mestring. 

Kurstilbud
Dagens kurstilbud er bygget opp som en trinn
modell. Det er naturlig å starte et opphold med et 
livsmestrings kurs «Kreft – hva nå?» (trinn 1) som  
er diagnose spesifikt, deretter kan videre opphold 
(trinn 2 og 3) tilpasses ift tid og spesifikke tema. 

Hvordan søke?
Opphold og reise betales av det offentlige, gjennom 
folketrygden, med unntak av en mindre egenandel 
(kr 167 pr døgn for pasienter, og kr 112 pr døgn for 
pårørende). Søkeren fyller selv ut et søknadsskjema. 
Fastlege eller sykehuslege fyller ut «legeerklæring, 
garanti og regning» og dokumentasjon for pårørende 
som blir med på kurset.

Søknadsskjema og søknadsveiledning finnes  
på www.montebellosenteret.no. Hovedinntak 
er fem uker før kurs start.

Trinn 1

«KREFT – HVA NÅ?»  
BRYSTKREF T

Kurs 11 15.–22. mars
Kurs 19 10.–16. mai
Kurs 34a 23.–30. aug
Kurs 43a 25. okt–1. nov
Kurs 48 29. nov–6. des 

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

Lær å leve med endringer  
som følge av kreft
Montebellosenteret er en helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende 
som tilbyr kursopphold med fokus på livsmestring. Alle som har, eller har hatt 
kreft kan søke om opphold ved Montebellosenteret. Fokus på alle kurs er  
livets muligheter, selv om fremtiden kan oppleves som uforutsigbar.
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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%*
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RETURADRESSE: Brystkreftforeningen, PB 78 Sentrum, 0101 Oslo
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TAKK FOR ALLE GAVER
Alle gaver til Brystkreftforeningen er viktige bidrag i vårt arbeid med å gi hjelp og støtte til 

brystkreftberørte, og ivareta deres interesser.

Vil du også støtte Brystkreftforeningens arbeid?
En gave kan gis via Vipps (valgfritt beløp til nummer 98087), SMS (200 kr per sms 
med kodeord BRYSTKREFT til 2160) eller nettbank (valgfritt beløp til kontonummer 
1644 27 32098)

På Facebook kan du gi et valgfritt bidrag og starte egen innsamlingsaksjon for 
Brystkreftforeningen.

BRYSTKREFTFORENINGEN
21 49 24 79 | post@brystkreftforeningen.no | www.brystkreftforeningen.no  

Støtt oss med

Vipps-nummer
98087
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