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Fra poker til blod-
kreft til brystkreft

HVOR FINNER 
DU STYRKE 
UNDER BEHANDLING?

Når sykdom ikke synes

Yoga, meditasjon 
og healing

Kari Wåle:

BITTER, NEI 
– JEG HAR JO LIVET!
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For å orke å stå gjennom et omfat-
tende sykdomsforløp som det er for 
svært mange brystkreftpasienter, er 
man ofte nødt til å finne  noe som 
gir energi. Det er ekstremt krevende 
å være syk når hele kroppen mobili-
serer seg til kamp. 

Det kan være nok å gå fra sengen 
til kjøkkenet  for en, mens en annen 
klatrer til topps på et fjell. Det som 
er viktig er at man finner noe som 
okkuperer tankene med nytt på-
fyll og som tar en ett “nanosekund” 
vekk fra sykdommen. 

I Athene denne gangen er det 
flere kvinner som deler sine inspi-
rerende historier. Patricia Kennie 
mistet begge sine foreldre av kreft 
i løpet av kort tid, før hun selv fikk 
brystkreft. I en alder av 36 år ble hun 
ufør og er fortsatt under behand-
ling, men finner stor glede i naturen. 

Ann Christin Ellefskås jobber 
med healing og ved å hjelpe andre 
får hun fornyet energi. Lille Som-
merschield er yogainstruktør og har 
flyttet timene til digitale kanaler un-
der koronapandemien. Prøv selv på 
eget stuegulv og bli med på det du 
orker, sier Lille. Vi har snakket med 
to av våre dyktige likepersoner og 
de flinke damene fra Sunnfjord som 
strikker lappetepper til frosne pasi-
enter på det lokale sykehuset. 

En annen som får energi av et 

stort «sideprosjekt», av mange på-
gående prosjekter, er Kari Wåle. 
Hun er filmprodusent og har blant 
annet laget serien om Tangerud-
bakken, Team Ingebrigtsen og om 
pokerkongoen Thor Hansen som 
var selve gudfaren i norsk poker. Før 
han døde hadde han opprettet et 
fond for veldedige formål, hvor 50 
prosent av en økonomisk støtte blir 
utløst under en pokerturnering og i 
år gikk gaven til nettopp Kari Wåle 
og prosjektet «Arr». Det er et sam-
arbeid med Under 45 og den kjen-
te fotografen Per Heimly. Kari har 
metastatisk brystkreft, men “Arr” gir 
henne kraft og styrke til å jobbe vi-
dere , som er ett skritt nærmere rea-
lisering av en stor utstilling eller bok.

Det er vår i luften og sommeren 
nærmer seg. Vær ekstra forsiktig 
og lær av Brittina som ved soling 
fikk forbrenningsskader gjennom 
badedrakten på sitt rekonstruerte 
bryst. Bruk høy faktor og klær som 
ikke slipper solen gjennom, er hen-
nes råd! 

Brystkreftforeningen har brukt 
det siste året på å digitalisere 
foreningen og bygge opp en ny 
nettside med et mye bedre bruker-
grensesnitt, og det er også lettere å 
støtte arbeidet gjennom medlem-
skap eller en økonomisk støtte. I 
tillegg er det lagt opp til et enklere 
system for å styrke og sikre person-
vernet for medlemmene, og hånd-
tering av sensitiv informasjon både 
sentralt og  lokalforeningene. 

Hvor finner du din energi?

Denne digitale tilnærmingen for 
Brystkreftforeningen er et stort og 
viktig løft for videre utvikling og for 
å imøtegå nye krav og forventnin-
ger som stilles til en moderne, til-
pasningsdyktig forening, som Bryst-
kreftforeningen.

Det har vært krevende for mange 
å ta det digitale spranget. Derfor vil 
jeg  rette en stort takk til alle som 
har vært med, og for all den positive 
energi og sterke vilje fra  tillitsvalg-
tapparatet, for å klare det digitale 
løftet knyttet til nye hjemmesider. 
Brystkreftforeningen kan være skik-
kelig stolt av seg selv I dag!

Brystkreftforeningen er en 
forening fylt med energi og livsbe-
kreftende historier som gir hjelp og 
støtte til mange medmennesker der 
ute. Et teamsmøte kan aldri erstatte 
et fysisk møte, men det kan være 
en bra erstatning for alle de som 
ikke orker å komme seg ut av huset, 
men som gjerne ønsker å bli en del 
av Brystkreftforeningens fantastiske 
nettverk. Det å bli sett og hørt av en 
likeperson er uvurderlig hjelp. Bruk 
de mulighetene vi nå har. Lykke til!

Beate Christine Wang, daglig leder i 
Brystkreftforeningen
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Ønsker du å gi en 
gave eller donasjon til 
Brystkreftforeningen?

Hver krone teller i 
vårt arbeid for de 

brystkreftrammede 
og deres pårørende. 

VIPPS
Valgfritt beløp 

til nummer 98087

OVERFØRING 
I NETTBANKEN

Ved å benytte konto 
1644.27.32098 kan du 

overføre et valgfritt beløp.

Tips oss gjerne!

Har du tips om 
nyheter innenfor
brystkreftfeltet,

eller andre interessante
temaer for våre lesere?

Send tips til post@
brystkreftforeningen.no 

med emnefelt 
«tips Athene».

Redaktør og daglig leder, 
Beate Chr. Wang
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ST YRELEDERS SIDE

Vi venter 
og venter!
Kjære alle sammen,
Vi lever fremdeles i en rar 
hverdag og alle går og venter på 
å få vaksine, vaksinesertifikat og 
andre tiltak som gjør at vi kan 
nærme oss den hverdagen vi er 
vant med. Jeg for min del savner 
kontakt med medlemmene vår 
på forskjellige samlinger og 
konferanser – noe vi kanskje kan 
få til mot slutten av dette året. 

Styret merker det er vanskelig å ikke 
kunne ha fysiske møter, men vi har 
heldigvis blitt veldig gode på Teams. 
Det oppleves dessverre at det å sit-
te på digitale møter er mer kreven-
de enn når en sitter fysisk sammen, 

og vi gleder oss til det å møtes. Vi 
hadde planlagt en strategisamling 
slik at vi kunne bygge en strategi 
for hvordan vi vil jobbe i 2021 i be-
gynnelsen av januar, men det har 
vi måttet utsette to ganger. VI har 
også måtte avvike fra møteplanen 
vi satte i desember. 

Fordi jeg har flyttet på meg i den-
ne pandemien og nå har kommet 
tilbake til Lillehammer som var mitt 
hjem i mange år, fikk jeg anledning 
til å være tilstede på årsmøtet til 
Brystkreftforeningen på Lilleham-
mer som ble godt gjennomført i 
kafeen på Maihaugen og i tråd med 
alle retningslinjer og restriksjoner. 
Det var påmelding i god tid på for-
hånd, gode smittevernrutiner, avvi-
klet på en fin måte og ikke hørt noe 
om smitte i etterkant. Som lokal-
foreningene har fått tilbakemelding 
på, har vi utsatt fristen for å holde 
årsmøte selv om årsmøtepapirene 
må sendes innen fristen 1. juni. Jeg 
håper dere alle finner en god måte å 
gjøre dette på, og det er en god idé 
å få det avviklet før vinteren for at 
det ikke skal komme så tett på neste 
årsmøte.

Styreleder har sittet i Kreftfore-

ningens representantskap og repre-
senterer Brystkreftforeningen, og 
ved valg i år har vi fått inn en vara. 
Det er Marius Rene Bentzon fra Ask-
øy som har vært primus motor for å 
danne en manne-gruppe i forenin-
gen. Han vil vise at det ikke bare er 
damer som får brystkreft, så det er 
flott å ha fått han inn som vara. Gra-
tulerer Marius! Du blir en flott repre-
sentant for Brystkreftforeningen.

Det er lenge siden styret vedtok 
at flotte «Balansepunkt» nå er vår 
offisielle gave ved forskjellige an-
ledninger. Vi har også vedtatt å bru-
ke en gavesjekk der vi tildeler pen-
ger som et solidaritetsprosjekt til 
«Compassionate home» i Addis Abe-
ba som har vært populær å motta i 
stedet for blomster eller  lignende 
som en påskjønnelse for å stille opp 
for oss. Vi vil komme tilbake til det-
te med en artikkel som vil komme 
med retningslinjer for når en bruker 
gaven, hvordan en kan få tak i det 
og bilder.

Da vil jeg bare ønske at vi snart 
kan sees fysisk og at vi alle har flotte 
sommeropplevelser.

Med vennlig hilsen Ellen

Styreleder Ellen Harris Utne

gruppen med høyest risiko, men er 
blant dem som kan ha høy risiko. 
Igjen snakkes det om ytterligheter. 
De som har det verst, kan få det ver-
re. De som er mest utsatt, er dem 
som allerede sliter med noe annet. 
Det være seg høy alder, høy vekt, 
høy grad av bekymring og høyt 
blodtrykk. 

– Å erre du sier? spør venninnen 
min. Hun sitter helt på den andre 
siden av hagebordet. Vi holder oss 
da ute kan skjønne. Noe annet tør 
vi ikke. Det er regler for slikt. Det er 
vår. Det kvitrer i buskene. Ærfuglene 
kurrer. Bikkja gjør. Kattene hveser. 
Det er ukesvis siden vi traff hver-
andre sist. Når vi nå endelig ses, er 
avstanden godt og vel to meter. 

– Jeg sier at forskjellene er blitt 
større, gjentar jeg. Avstanden mel-
lom mennesker. – Å erre du sier? 

Venninnen min og jeg har be-
stemt at nå må vi bare treffes. Det 
er blitt så skrint med sosiale impul-
ser i det siste. Joda, noen ansikter på 
Teams, zoom og FaceTime, har det 
blitt. Trøtte tryner som ganske sikker 
sitter med strøken blåskjort på, men 
med pysjbukse nedentil. En japansk 
designer har faktisk tatt tak i situa-
sjonen. Han har laget noe slikt som 
en pyjamasdress. Det er en krøllfri 
sak som, når du opptrer på et digi-
talt møte, arrangert fra hjemmekon-
tor, ser helt presentabel ut. Habitten 
strammer ingen steder, er myk og 
behagelig. På lik linje som en kose-
dress, føyer den seg etter kroppens 
naturlige former. Dette er former 
som denne våren er i ferd med å fly-
te ut. Aldri før har nordmenn vært 
så store. Dette gjelder også barn. En 
rapport viser at en av fire unge i det-
te landet er for tykke. Også på andre 
arenaer øker forskjellene. 

– På avstand, synger Ingebjørg 
Bratland. Stemmen hennes er rose-
malt, klar og full av håp. Et slør av 
bonderomantikk ligger over både 
toner og ord. På avstand. 

Men enten er korona et forstør-
relsesglass, eller også er vi operert 
for grå stær alle sammen. For midt 
i denne pandemitåka, er det ikke 
samtidig som om vi er blitt litt klar-
synte? 

Og synet vi får er dessverre alt an-
net enn oppløftende. Fram til nå har 
vi levd i et samfunn nesten blottet 
for forskjeller. Det er i alle fall det vi 
er opplært til å tenke. En for alle, alle 
for en. 

Hurra for sosialdemokratiet. Nå 
kommer sannheten for en dag. 
Sannheten er full av kontraster. 
Nærmest grell.  

En fersk undersøkelse fra forsknings-
stiftelsen Fafo, bekrefter dette. 

Innenfor skoleverket er splittel-
sen spesielt stor. Ikke bare er pul-
tene trukket en hygienisk meter fra 
hverandre. Også elevenes kunn-
skapsdistanse er blitt strukket. De 
som før korona slet med motivasjo-
nen, er nå i ferd med å hoppe av. De 
som tidligere syntes skolen var gøy, 
klarer brasene og henter sekserne 
inn. De dumme blir altså dummere. 
De flinke, flinkere. De friske blir fris-
kere. De syke blir sykere. 

På Kreftforeningens hjemmesi-
der kan vi lese at de som tidligere 
var utsatt for andre sykdommer, nå 
må være ekstra forsiktige. Hos pasi-
enter med kreft er immunforsvaret 
nedsatt. Disse pasientene er derfor 
mer sårbare, mer mottakelige for 
smitte og vil dertil tåle belastningen 
dårligere enn andre. På de samme 
sidene står det  riktignok at kreft-
pasienter ikke automatisk blir satt i 

Av Marte Østmoe

På avstand

Marte Østmoe
Frilansjournalist, tekst-
forfatter, lærer og poet.

Spesialfelt: kultur, tradi-
sjoner, høytider og reiser. 

Forfatter av diktboka 
«trøst», samt reisehånd-

boka «50 crazy things 
to do in Norway». 

Østmoe spesialsyr ulike 
skrivekurs og kan hyres 
inn som konferansier, 

foredragsholder og kåsør. 

K ÅSERI
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Ønsker du å gi en gave eller 
donasjon til Brystkreftforeningen?
• Hver krone teller i vårt arbeid for de 

brystkreftrammede og deres pårørende. 
• VIPPS: Valgfritt beløp til nummer 98087
• OVERFØRING I NETTBANKEN: Ved å benytte konto 

1644.27.32098 kan du overføre et valgfritt beløp.
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FRA POKER TIL KREFTFRA POKER TIL KREFT

Egentlig startet det med at Zacapa Film fikk et oppdrag fra Blodkreftforenin-
gen om å lage filmer for reklamefrie dager på tv. Deretter ble Blodkreftfore-
ningen valgt ut for å motta premiepenger fra poker-NM av Lotteritilsynet. 
Alt dette skjedde i 2015. For å kunne vises på skjermer under poker-NM for å 
minne spillerne om hva «potten» skulle gå til, måtte nye filmer produseres, 
og Kari og kollega Linn Therese Amundsen så etter noe å knagge historien 
på. De ønsket at det skulle være en link mellom poker og blodkreft selv om 
det var en litt spesiell oppgave. 

Tekst: Marianne Blindheim Eriksen / CoreTrek AS
Foto: Erik Thallaug / Fotofolk AS og privat

Fra POKER til 
BLODKREFT til 
BRYSTKREFT  

Kari Wåle er dokumentarfilmprodusent og sammen med sin kollega i 
Zacapa Film ønsket hun å lage en dokumentarfilm om selve gudfaren 
i norsk poker, Thor Hansen fra Norge – den eneste nordmann som har 
vunnet poker-VM to ganger. Filmen skulle handle om et eventyrliv, om 
gambleren som var vant til å vinne – selv med de dårligste kortene på 
hånden, men som nå ikke trengte mer spenning enn svarene han fikk 
hos kreftlegen.

Navn: Kari Wåle 
Alder: 40 år
Historikk: Brystkreft første gang i 2013. Tilbakefall i mai 2017 på 3,5 års 
kontroll, med metastasespredning til skjelettet.
Yrke: Dokumentarfilm- og fjernsynsprodusent, klipper og medeier i 
Zacapa Film i samarbeid med Linn Therese Amundsen siden 2012. Laget 
bl.a. Tangerudbakken, Team Ingebrigtsen, St.Halvardshjemmet. Filmen 
«Karis uker» ble vist på NRK (ble filmet av Linn og vist på utstillingen i 
2016 – et halvt år før tilbakefall). Se filmen på NRK.no.

– fikk dårlige kort 
på hånda 
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FRA POKER TIL KREFTFRA POKER TIL KREFT

Etter å ha gjort litt research fant de kreftsyke Thor 
Hansen, en 68 år gammel norsk gambler, med hus både 
i Los Angeles og Las Vegas, som hadde levd av poker de 
siste 20 årene, gift med sin amerikanske kone Marcella 
Hansen, og verdensmester i poker to ganger. 

– Vi kontaktet Thor og spurte om han kunne tenke 
seg å være med i en film for Blodkreftforeningen, og 
heldigvis sa han ja. Utrolig imøtekommende og flott 
mann. Karismatisk!, sier Kari entusiastisk. Derfor spurte 
vi ham om vi også kunne få lage dokumentarfilmen om 
han, og det spennende livet han hadde levd. Og Thor 
svarte med en gang; «Hvorfor ikke?». Det ble starten på 
et nytt eventyr.

Fra Lilleaker til Las Vegas
Thor kjente alle og snakket med alle. Også pornokon-
gen Larry Flynt som elsket poker, men som selv var en 
elendig spiller. Thor fikk penger fra Larry Flynt for å spille 
på hans vegne. Kofferter med hundretusener av dollar 
gikk mellom dem. En ganske annen verden en den Thor 
vokste opp i på 1950-tallet på Lilleaker. I en såkalt Mus-
tad-brakke med to rom og is på innsiden av vinduene på 

kalde dager, bodde han med foreldre og søsken. Etter 
at han fikk blodkreft var han sikker på at den tøffe opp-
veksten holdt han i live i nesten syv år lenger enn legene 
spådde. 

Thor bodde i USA da han fikk blodkreft, og som no-
torisk gambler hadde han aldri penger i lomma. I tillegg 
hadde han nettopp spilt bort sykeforsikringen sin da 
han fikk beskjed om at han hadde fått kreft, og cirka et 
halvt år igjen å leve. Thor ringte Ullevål sykehus og spur-
te om han kunne få komme til Norge og få behandling 
her. Det kunne han. 

Kronerulling fra poker-Norge
Uten penger var det ikke lett, men poker-bransjen tar vare 
på hverandre. Gjennom en kronerulling fikk pokermiljøet 
i Norge Thor hjem, og fikk installert han og kona Marcella 
i en 2-roms leilighet på Carl Berner. Det var noe annet enn 
jetset-livet de levde i USA, men det var det verdt.  

– Da vi møtte Thor første gangen i 2015, levde han i 
sitt tredje år på overtid. Likevel, han rant over av gode 
historier og livsglede. Vi begynte å filme, litt uten en 
plan, men historiene hans trakk oss i en god retning og 
vi fulgte han helt frem til hans død i 2019. Både Linn og 
jeg ble nære venner av både han og hans kone, og jeg 
er sikker på at Thor ville likt filmen «Smile» som står igjen 
etter han, sier Kari. 

Thor Hansens Memorial 
Etter Thors død ble det initiert en årlig minneturnering 
hvor premien går til en kreftrelatert ideell organisasjon 
eller prosjekt. Det er Kari som har fått ansvaret for å vel-

ge en ideell sak, ideelt prosjekt eller organisasjon.
– Det er jo en ære å få denne oppgaven for jeg ble 

så godt kjent med Thor og han visste jo selvsagt at jeg 
hadde hatt brystkreft, så vi fant en felles «greie» akkurat 
der, sier hun og fortsetter: Jeg fikk tilbakefall mens vi var 
midt i filmproduksjonen, og da ble det sånn at vi både 

Navn: Thor Hansen 
F/d: Født i 1947, død i 2018, ble 71 år 
Sivil status: Gift med Marcella Hansen
Yrke: Profesjonell pokerspiller 
Bosted: Bodde det meste av sitt voksne 
liv i California og Las Vegas

Se filmen «Smile» om Thor Hansen her (https://
vimeo.com/ondemand/smilethorhansen2)  

«Filmen om Thor er et underskuddsprosjekt, 
men det ble samtidig et overskuddsprosjekt 
fordi vi ble kjent med så fine folk.» Kari Wåle  

filmet at Thor var til behandling, og at Thor og jeg satt 
side om side og fikk cellegift samtidig. Konen hans har 
forresten fortsatt med å bli med meg på behandling når 
hun kan, noe som er utrolig hyggelig, sier Kari rørt. 

70 000 til prosjektet «Arr»
I år gikk overskuddet fra «Thor Hansen Memorial», hele 70 
000 kroner til prosjektet «Arr» som Kari er med å holde i. 

– «Arr» er et fotoprosjekt i regi av Brystkreftforenin-
gen under 45 år, i samarbeid med den kjente fotografen 
Per Heimly. Det går ut på å ta bilder av brystkreftoperer-
te og alle arrene vi sitter igjen med etter endt behand-
ling. Det går ikke så fort fremover med prosjektet, for alle 
vi som jobber med det sliter med senskader, eller har fått 
tilbakefall og er under behandling, så det går jo litt hum-
pete med oss, ler Kari. – Men det er utrolig flott at vi har 
fått en startkapital for planen er å lage en sterk og viktig 
utstilling og bok sammen med Per. 

Ideen kom fra Under 45 
Det var styret i Brystkreftforeningens gruppe Under 45 
som tok kontakt med Kari med ideen om «Arr». De vis-

I think scars are like battle 
wounds – beautiful, in a way.
They show what you've been through
and how strong you are 
for coming out of it.

(Demi Lovato)

Den kjente fotografen Per Heimly tar bilder av Helen 
Garnaas til prosjektet «Arr».
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ste at samboeren hennes hadde fo-
tografert henne mens hun selv var 
under behandling første gang. Noe 
som resulterte i en utstilling i Råd-
husgalleriet i 2016, «Karis Uker». 

Sterke bilder av de tøffeste 
damene 
Gjennom sin jobb som klipper og 
produsent var Kari ansvarlig for å 
klippe blant annet tv-serien om Ari 
Behn og Per Heimly som gikk på 
NRK i 2011, og utviklet etter dette et 
vennskap med Per – som også intro-
duserte Kari for det som ble hennes 
kjæreste og samboer. Per var ikke 
vanskelig å få med på prosjektet da 
Kari tok kontakt.  

Under Brystkreftforeningen un-
der 45 år sin landssamling i 2019, 
med over 200 brystkreftpasienter 
tilstede på Holmen Fjordhotell, ble 
100 av dem ble fotografert av Per 
Heimly – med bar overkropp. Ar-
rene de satt igjen med etter bryst-
kreftbehandling skulle frem. 

– Det er sterke bilder av de tøf-
feste damene jeg vet om! Det er så 
mye følelser i hvert eneste bilde og 
jeg synes Per har gjort en fantastisk 
jobb med å få frem noe eget hos 
hver enkelt, sier Kari. 

Det er dessverre ikke alle som ble 
fotografert som lever lenger, og vi 
har blitt kontaktet av pårørende til 
to av dem som ønsket at fotografie-
ne likevel skulle brukes. Det er sterkt 
– også for de pårørende. Noen har 
også trukket seg eller angret på at 
de sto frem med ansikt. Det er også 
mulig å anonymiserer om man øn-
sker det. Det understreker jo alvoret 
i bildenes budskap – det er en tøff 
sykdom både fysisk og mentalt, og 
det skal og må føles riktig når man 
skal stå frem slik, sier Kari. 

FRA POKER TIL KREFT

11
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Bitter, nei 
– jeg har jo livet!

Patricia Kennie er født og oppvokst i Canada. 
Oldeforeldrene hennes var norske og var to av de 
mange som dro over havet på jakt etter arbeid og 
lykke på slutten av 1800-tallet. Under Bachelor-
studiene tok Patricia en tur til Norge for å se 
landet hvor hun hadde aner fra, og sommeren 

etter søkte hun sommerjobb her før hun deretter 
søkte å få ta mastergrad i miljøvitenskap i Ås 
utenfor Oslo. Under studietiden fikk Patricia jobb 
som avdelingsingeniør ved Norges Vassdrags- og 
Energidirektorat hvor hun jobbet med forskning 
av ferskvann. 

– JEG HAR JO LIVET!– JEG HAR HAR JO LIVET!

12 13
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– Jeg elsker å være i Norge og jeg er 
så glad for at jeg både fikk studere 
og senere jobbe her. Det gikk fint 
å få venner og jeg har i dag et stort 
nettverk blant både nordmenn og 
andre utlendinger som har bosatt 
seg her, sier Patricia. 

 I løpet av årene 2012 til 2015 ble 
begge foreldrene rammet av kreft 
og døde med få måneders mellom-
rom. Faren døde av hjernekreft og 
moren av kreft i hele kroppen, så-
kalt multiple myeloma. Patricia tok 

permisjon fra jobben som forsker 
for å være hos foreldrene den siste 
tiden, og heldigvis har hun en bror 
i Canada som kunne være sammen 
med dem. Men det var krevende da 
hun selv følte at helsen skrantet.

Fikk ikke gentest 
Over flere år sviktet immunforsva-
ret til Patricia fullstendig og etter en 
lang utredning i 2018 ble det påvist 
brystkreft. Hun hadde tidligere bedt 
om genprøve på grunn av familie-
historien, men fastlegen hadde er-
fart at de fleste søknader fikk avslag. 
Hun tror selv at dette kunne reddet 
henne, men klarer ikke føle bitter-
het fordi hun har fått så god hjelp 
og oppfølging hele veien. Da bryst-

kreftdiagnosen var stilt og deretter 
BRCA-1 genfeilprøven påvist, gikk 
det kun en måned før hun fikk ope-
rasjon, så da gikk det ganske fort. 

– Legene var bekymret fordi de 
fant mange små kuler og at det da 
kunne være spredning rundt bryste-
ne og i lymfesystemet. Det var også 
påvist cyster på eggstokkene som 
ble usikre på om det var mulig utvik-
ling av gynekologisk kreft – som det 
er høy risiko for tilknyttet genfeilen 
BRCA-1, men nå sier de heldigvis at 
de tror alt skyldes betente lymfer el-
ler arrvev, sier hun. 

36 år og ufør
Da Patricia fikk diagnosen trodde 
hun livet var over, og hun hadde al-

Navn: Patricia Kennie 
Alder: 37
Bor: i Oslo, men 
kommer opprinnelig 
fra Alberta i Canada 
Yrke: Tidligere forsker 
innen miljøvitenskap
Interesse: Friluftsliv 
og idrett, Trening, 
plantebasert kosthold, 
musikk, naturvitenskap, 
katten Fluffy  

dri trodd at hun skulle kunne drive 
aktivt med friluftsliv igjen. 

– I dag er jeg ufør på grunn av 
alle bivirkningene. Jeg har fatigue 
i etter cellegift og kroniske smerter 
etter dobbel mastektomi, samt re-
konstruksjon, og deretter utvikling 
av kapseldannelse i begge bryste-
ne. I tillegg sover jeg dårlig og over-
gangsalderen kom brått på med 
hetetokter som slår meg helt ut.Li-
kevel, jeg vil gjerne jobbe selv om 
det bare er noen få timer i uken. Jeg 
føler meg så utrolig mye bedre både 
fysisk og psykisk når jeg har noe jeg 
skal gjøre fremfor å sitte hjemme 
uten å bruke kroppen eller hodet i 
det hele tatt, sier Patricia. 

Hun er tydelig på at mestringsfø-

lelse og et sosialt liv er viktig for hen-
ne i tillegg til muligheten av å gjøre 
noe nyttig og givende for andre. 

Ny karriere
Nå er hun optimistisk og vil gjøre 
det beste ut av det livet hun har, 
så hun holder på å bygge opp en 
ny karriere som kajakkinstruktør, 
nær-turleder og friluftsguide.  Hun 
har i tillegg tatt flere kurs og serti-
fiseringer fra blant annet DNT, Nor-
ges Padleforbund, Norges Idretts-
høgskole, Kajakk Nord, Mad Goats 
Kajakkskole og andre klubber og 
aktører innenfor idrett, friluftsliv 
og padlesport, samt deltatt i grup-
petreninger gjennom Nøklevann 
Ro- og Padleklubb, Akerselva Padle-

klubb, Drøbak Kajakklubb, og Mad 
Goats Oslo.

– Fra jeg var liten har familien min 
vært på kanoturer, badet i innsjøer 
og vært mye ute i naturen. Med den 
erfaringen ble terskelen lav for meg 
til å søke opp aktivitetstilbudet i Oslo. 
Jeg meldte meg inn i klubber for 
kano og kajakk, og dermed fikk jeg 
mange venner med samme interes-
se. Heldigvis for meg er det også stor 
etterspørsel etter instruktører, så da 
kan jeg trene samtidig som jeg gjør 
en jobb for å glede andre, i tillegg til 
å få sol og frisk luft, forteller hun.   

Patricia bruker også noe tid på fri-
villig arbeid i forskjellige prosjekter 
for bydelen med blant annet pro-
gram for barn og ungdom.

Tekst: Marianne Blindheim Eriksen /
CoreTrek AS
Foto: Erik Thallaug / Fotofolk AS

– JEG HAR JO LIVET!– JEG HAR HAR JO LIVET!
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Fant inspirasjon i andre 
Da Patricia googlet informasjon om brystkreft, fant hun flere flotte damer 
som hadde blitt personlige trenere, aktivitetsledere, topp-nivå idrettsutøve-
re eller andre roller som hun anså som helt uoppnåelig. Det var en stor inspi-
rasjon og hun ble fast bestemt på at dette skulle hun også klare – det var ikke 
meningen at hun skulle bli enda et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå 
om man får brystkreft. 

– Størst glede får jeg i dag av å være fysisk aktiv i naturen og være med 
venner – og ikke minst katten min Fluffy som ofte er med. Hun fikk jeg ved 
en tilfeldighet da jeg var nyoperert så hun har vært med meg i 2,5 år. Fluffy 
er med enten vi er på tur i skogen i bånd, og om vinteren sitter hun på pulk 
og blir dratt bak langrennskiene eller går i skisporene, eller er med på noen 
padleturer på flatt vann i redningsvest, forteller Patricia. 

Cannabis-behandling 
I Canada er medisinsk bruk av cannabis svært vanlig. For akkurat 20 år siden 
hadde kreftpasienter tillatelse til å kjøpe medisinsk cannabis av godkjente 
produsenter og kunne også dyrke selv hjemme. 

– I Norge er det fortsatt et stykke igjen til at cannabis blir vanlig for medi-
sinsk bruk – og det til tross for at det er publisert tusenvis av artikler som viser 
at det hjelper mot nesten alle symptomer i tillegg til at det dreper kreftceller 
uten at det dreper de friske cellene i motsetning til cellegift. I mange land 
brukes cannabis i stedet for piller i etterkant av operasjoner for å dempe 
smerter, og ved cellegiftbehandling for å forhindre kvalme. I Norge er det 
ikke veldig utbredt å benytte enda. Det er dessverre mange som forbinder 
cannabis med kriminalitet og rusmisbruk i stedet for medisin, forskning og 
idrett på grunn av at noen bruker cannabis i tillegg til tyngre stoffer som kan-
skje ødelegger – og dessverre er det heller ingen norsk forskning publisert 
per dags dato, sier Patricia. 

Hun fikk først utskrevet vanlig smertestillende etter operasjonen, men 
virkningen var for sterk for magen og hodet – Patricia ble helt satt ut med 
magesmerter og kvalme og tenkte ikke lenger klart. 

– Som forsker ble det utrolig krevende for meg å kjenne at hodet ikke var 
med meg. Jeg ba da om å få medisinsk cannabis og legene mente at jeg var 
et godt eksempel på en pasient som benytter cannabis riktig, og jeg bruker 
ingenting annet. Jeg bruker det ikke til rus men til lindring i forbindelse med 
opptrening og sunn livsstil for å holde meg frisk og aktiv og følges tett opp, 
sier Patricia. 

Fikk hjelp på Pusterommet 
I perioden etter operasjon hvor Patricia ikke fikk trene og spesielt da det var 
mye snø uten at hun fikk gått på langrenn eller stått på snowboard, var hun 
frustrert. 

– Heldigvis kom jeg meg på Pusterommet til Aktiv mot kreft på Ullevål 
sykehus så snart den første restitusjonstiden var over, og her fikk jeg veldig 
god hjelp av fysioterapeuter til å trene riktig i forhold til min kropp og ope-

Patricia Kennie tar en pause mellom padletakene i deilig 
vårvær på Aker Brygge i Oslo. 

– JEG HAR HAR JO LIVET! – JEG HAR JO LIVET!

16



1918

rasjon. Det er ett av de beste tilbudene som finnes for 
oss, og jeg gleder meg til å komme i gang igjen så snart 
samfunnet åpner etter corona, sier hun. 

Patricia er også veldig interessert i musikk og spiller 
selv i band. Hun har gjennom årene spilt på en rekke 
festivaler, til og med et par under cellegift i parykk, 
men nå er det mest for det sosiale at hun er med på 
øving. Turné og konsertliv er ikke helt forenlig med 
sterk fatigue og konstante smerter, men øvelsene med 
venner er verdifulle. 

– Musikk er den eldste form for kommunikasjon av 
glede, sorg, aggresjon og uro, og for meg er også det en 
god aktivitet. Folk flest opplever også en bra følelse av å 
mestre instrumenter og musikkstykker på samme måte 
som med andre idrett- og friluftsaktiviteter, sier Patricia.

Trolling og hets fordi hun ser frisk ut 
Dessverre er det ikke alle som respekterer det livet Pa-
tricia tross alt, har klart å skape seg. Hun hadde en Face-
book-side med flere tusen følgere hvor hun til slutt ikke 
orket annet enn å stenge den ned. 

– Fordi jeg klarer å se tilsynelatende «frisk» ut og er 
aktiv under kreftbehandling, virker det som at mange 
ikke klarer å akseptere at jeg er ufør og får medisinsk 
cannabis.  De ser jo ikke at jeg lider av fatigue, har ster-
ke kroniske smerter, ikke har mine egne bryster eller at 
jeg ikke kan få barn – jeg kan ikke se at dette er grunn-
lag for enkelte å føle aggresjon over. Derfor skjønner 
jeg ikke hvordan de kan bruke så mye tid og energi på 
å skrive frekke og sinte kommentarer i sosiale medier 
og nett-trolling, særlig fornærmelser om tap av hår og 
brystene. Noen påstår til og med at jeg har forfalsket en 
diagnose for å få cannabis og andre ville løgner, eller at 
folk som går på cellegift ikke klarer å padle kajakk. Det 
til tross for at det finnes flere som har blitt verdensmes-
tere i forskjellige typer idrett samtidig som de har fått 

behandling for kreft eller i ettertid, sukker Patricia.  (NB: 
Journalisten har sett dokumentasjon fra sykehusleger 
som bekrefter diagnosene og behandling).

I tillegg føles det nok ganske urettferdig fordi hun 
selv har måttet betale for medisiner hele veien.

– Jeg brukte nærmere 100 000 kroner de første årene 
på medisiner, og det gikk heldigvis rundt fordi jeg had-
de litt sparepenger, arv fra avdød familie, og venner som 
hadde en innsamlingsaksjon på mine vegne. Det er vel-
dig rart at Norges helsevesen dekker regningen for tyn-
gre vanedannende stoffer med alvorlige bivirkninger, 
men ikke den mildeste plantemedisin som er det eneste 
som hjelper mot de daglige symptomene og leder til et 
verdifullt liv. Det er også uforståelig for meg at de fleste 
opplever så mye vanskeligheter med å få lovlig resept 
for denne urten, i forhold til sterkere syntetiske medisi-
ner med giftige bivirkninger, sier Patricia litt oppgitt. 

Takk til norsk helsevesen og gode venner
– Heldigvis hadde jeg etablert meg i Norge i noe tid før 
jeg fikk diagnosen, og har gode venner rundt meg som 
har hjulpet meg mye. Det var ekstra viktig etter opera-
sjonen hvor jeg ikke kunne bruke armene, og da jeg fikk 
cellegift og helst ikke burde være så mye utendørs eller 
ikke orket å gå ut, og. Det er utrolig hvor lite jeg da fikk til 
selv, sier Patricia og fortsetter:    

– Jeg må lytte mye mer til kroppen enn før for det er 
ikke alltid at jeg kan gjøre som jeg gjorde i går, eller før 
kreft. Jeg må bruke energi for å få energi, og jeg må kjen-
ne etter hvor mye kroppen min tåler dag for dag. 

Utsetter operasjon for å padle
I dag er jeg kreftfri, men ikke frisk og jeg lever så godt jeg 
kan. Jeg har langtidsvirkninger som ekstrem fatigue et-
ter cellegift og føler meg sliten hele tiden. Jeg har også 
kroniske smerter i brystene på grunn av et veldig hardt 
og stramt arrvev rundt protesene, så jeg trenger en ny 
operasjon hvor de skal bytte ut implantatene og sam-
tidig skal de flytte fett fra mage og lår opp til brystene. 
Deretter skal hun ikke kunne trene eller løfte ting på fle-
re måneder mens det gror.  

Ny operasjon var planlagt nå i våres, men fordi Pa-
tricia har gledet seg veldig til kajakk-sesongen og til å 
bidra tilbake til samfunnet gjennom å være instruktør 
og turleder, har hun og legene blitt enige om å utsette 
operasjonen til høsten. 

– JEG HAR HAR JO LIVET!

For meg er det viljen min som får meg 
ut, og det har alt å si, sier Patricia. 
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«En dag kreft. Et par uker senere ope-
rasjon. Rett etter er det utskrivelse 
fra sykehuset, ytterligere behandling 
som ofte kan være en stor påkjen-
ning og alt skjer i raskt tempo. Så er vi 
tilbake i jobb. Vi skal takle «kreften» 
med alt hva dette innebærer for en 
selv, familie, ektefelle osv. Hvem kla-
rer alt dette fysisk og psykisk?» 

Det er stor variasjon i hvordan 
en kreftbehandling oppleves og bi-

virkninger kan variere i ulik grad fra 
person til person, det vi har til felles 
er at alle behøver en måte å finne 
styrke på.

Du trenger ikke løpe langt etter 
bære tungt, noen ganger kan turen 
til postkassen være mer enn nok. 
Hva som gir en styrke og energi 
under behandling er individuelt og 
kommer helt an på motivasjon og 
kapasitet. Det kan være å drikke en 

kopp te i din favorittstol, lese en god 
bok eller ta en telefonsamtale til en 
gammel venn. Noen finner styrke i 
nettopp dette, kommunikasjon, og 
det kan være med en venn, et fami-
liemedlem, i en samtalegruppe eller 
med en likeperson. Andre finner 
styrke i villmarken, slik som Patricia 
Kennie som tar med seg villkatten 
Fluffy på sine turer som du kan lese 
om på side 12,  og som på tross av en 

alvorlig, omfattende og langvarig 
brystkreftdiagnose fortsatt er aktiv 
med ekstremsport og friluftsliv. Det 
finnes også de som går en mer alter-
nativ vei og søker styrke ved hjelp 
av meditasjon, healing eller yoga – 
selvfølgelig digitalt i disse tider. Og 
det finnes de som finner styrke i å 
hjelpe andre.

I denne utgaven av Athene kan 
du lese om flere unike mennesker 

og deres måte å finne styrke på. Les 
om Brystkreftforeningen i Sunnfjord 
som gjennom sitt likepersonsarbeid 
strikker lappetepper til kreftpasi-
enter, om Lille Marianne Sommer-
schield som tidligere i år arrangerte 
digital yoga med 55 deltakere over 
Zoom og om Kristina Bøyum som er 
på vei til å bli arbeidsufør, men fort-
satt går daglige turer i naturen på 
tross av fordommer hun møter fra 

de som forventer at en sykemeldt 
person ikke skal kunne gå på turer. 

Vi håper disse historiene kan være 
til inspirasjon dersom du ikke har 
funnet din kilde til styrke. Kanskje du 
kan finne styrke, inspirasjon og kan-
skje også motivasjon i nettopp det å 
bare sette deg ned og lese disse his-
toriene? Gi deg selv tid og ro til å fin-
ne din styrke under behandling, det 
viktigste er at det er riktig for deg. 

Hvor finner du 
styrke under 
behandling?
Tekst: Susanna Marie Hollow / CoreTrek AS
Foto: Shutterstock

HVOR FINNER DU STYRKE?HVOR FINNER DU STYRKE?
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Trenger du noen 
å snakke med?

En likeperson i Brystkreftforeningen er en person som selv har hatt 
brystkreft og som ønsker å være en støtte for andre rammet av 
sykdommen. Den erfaringen en likeperson har om sykdomsforløp, 
behandling, oppfølging, tanker og følelser, kan være svært nyttig for 
andre som opplever det samme.

LIKEPERSONLIKEPERSON
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LIKEPERSONLIKEPERSON

Vi har snakket med to likepersoner 
fra Vestfold og Søre Sunnmøre om 
den innsatsen de gjør og hva dette 
arbeidet betyr også for dem.

Jeg forstod fort 
betydningen av å ha 
en likeperson
Randi Sjulstad Jahnsen fra Tønsberg 
er leder for likepersonsordningen i 
Vestfold. Hun fikk selv påvist bryst-
kreft i 1997 og har vært likeperson 
siden 2011. 

– Jeg fikk tilbud om å snakke med 
en likeperson da jeg fikk diagnosen, 
og forstod med én gang at dette 
var verdifullt og noe jeg ønsket å 
engasjere meg i. Det tok noen år si-
den jeg der og da måtte takle egen 
sykdom og behandling, i tillegg til 
at jeg hadde en familie å ta vare på, 
forteller Randi. 

Finn din likeperson på ditt 
sykehus
Ti år etter at hun kvalifiserte seg som 
likeperson er hun fortsatt like enga-
sjert. Hun stiller fast på brystsente-
ret ved Sentralsykehuset i Vestfold 

i Tønsberg. Her er hun en av seks 
likepersoner som er tilgjengelig for 
dem som ønsker å komme i kontakt 
med en likeperson. 

– Alle de som får diagnosen 
brystkreft her på sykehuset mottar 

en perm med informasjon om syk-
dommen, Brystkreftforeningens 
arbeid og likepersonstjenesten. 
Nye pasienter kalles inn til Bryst-
senteret og kan her ta kontakt med 
en likeperson etter samtalen hos 
lege eller kreftsykepleier. Eller de 
kan kontakte oss på telefon. Vi har 
forsøkt å gjøre tjenesten så lett til-
gjengelig som mulig, sier Randi. – 
Vår lokale forening har også flere 
tilbud hvor det er likepersoner re-
presentert, med alt fra gågrupper 
til pilates, yogatrening og kafétreff 
fortsetter hun.

Telefonen er redningen 
under corona
Siden coronaen rammet Norge i 
mars 2020 har det vært vanskelig å 
opprettholde likepersonstilbudet 
og Randi har ikke hatt mulighet til å 
være tilstede på sykehuset like mye 
som før.

– Jeg håper vi snart er tilbake til 
normalen fordi dette tilbudet om 
likeperson er veldig viktig, og jeg 

oppfordrer kvinner som rammes av 
brystkreft om å ta kontakt med sin 
lokale likeperson. Selv om det nå er 
mest kontakt via telefon er det en 
fin ting å kunne prate med noen 
som har vært gjennom mye av det 
samme. Alle jeg har snakket med 
er udelt takknemmelige og sier at 
det har gjort godt, forteller hun. 
Når du har blitt syk er det veldig 
mange spørsmål som dukker opp, 
og det er kanskje ikke naturlig å 
spørre lege eller sykepleier om det 
du lurer på. Her føler jeg at det har 
vært utrolig meningsfullt å kunne 
være til hjelp og støtte i en vanske-
lig tid, uansett når i forløpet. Noen 
vet kanskje ikke hva de skal spørre 
om første gangen vi skal snakke 
sammen, men det gjør heller in-
genting. Jeg tenker det er bedre 
med en samtale for mye enn en for 
lite, avslutter Randi. 

Betydningsfullt å være et 
medmenneske 
Laila Sandvik fra Ørsta er nestleder 
i Brystkreftforeningen Søre Sunn-
møre og har vært likeperson de 
siste årene. Hun ble selv operert for 
brystkreft i 1994, og har vært med-
lem av Brystkreftforeningen siden. 

I dag blir operasjonene utført på 
sykehuset i Ålesund, og ved noen få 
tilfeller også i Molde. Alle som blir 
operert ved sykehuset i Ålesund får 
tilbud om besøk av en likeperson / 
besøker mens de er på sykehuset. 
Det er brystkreftforeningen i Åle-
sund som har ansvaret for denne 
besøkstjenesten. 

Jungeltelegrafen er nyttig
– I vår lokale brystkreftforening har 
vi et sterkt nettverk hvor vi følger 
godt med og jungeltelegrafen går 

slik at vi ofte får vite når noen får 
brystkreft. Vi passer på, støtter hver-
andre og tipser om hvem den som 
har blitt syk kan kontakte. Likeper-
soner i Ålesund sørger for at de som 
bor i distriktene og som rammes av 
brystkreft får vår kontaktinforma-
sjon når de er på sykehuset, men 
ofte har vi fått kjennskap til dette 
selv og kan via nettverket vårt invi-
tere til samtaler eller møter, forteller 
Laila. – Jeg tenker allikevel på de 
som vi ikke fanger opp og som kan-
skje føler seg alene med sykdom-
men, fortsetter hun. 

Felles skjebne – felles trøst
Det å ha et fellesskap er noe Laila 
setter høyt, og hun oppfordrer ofte 
brystkreftpasienter om å melde 
seg inn i Brystkreftforeningen. Det 
er en sosial og hyggelig arena i til-
legg til at foreningen gjør et viktig 
arbeid. – Vi finner støtte og felles-
skap, deltar på lokale medlemsmø-
ter og temamøter relatert til bryst-
kreft. Det oppleves veldig fint å 
være med, sier hun. Som likeperson 
kan jeg støtte og hjelpe andre, for 
meg personlig har dette gitt veldig 
mye. Jeg har funnet min arena hvor 
jeg kan bidra som medmenneske, 
avslutter Laila.

Samtalegruppe
Ved Ålesund arrangeres det også 
samtalegrupper, en organisert grup-
pe i regi av sykehuset . Hit inviteres 
6-8 brystkreftpasienter per gruppe 
som er operert i løpet av de seks 
siste månedene. I samtalegruppen 
får de oppfølging sammen med ki-
rurg, fysioterapeut og likeperson / 
besøker, i tillegg til representanter 
fra bandasjistforretning og / eller 
helsebutikk som selger proteser. 

«Jeg tenker det 
er bedre med en 

samtale for mye enn 
en for lite.» Randi 
Sjulstad Jahnsen

«Som likeperson kan jeg 
støtte og hjelpe andre, for 

meg personlig har dette gitt 
veldig mye. Jeg har funnet min 
arena hvor jeg kan bidra som 
medmenneske.» Laila Sandvik

Tekst: Anniken Gunleiksrud / 
CoreTrek AS
Foto: Shutterstock, privat

Randi Sjulstad Jahnsen

Laila Sandvik
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Tekst: Marianne Blindheim Eriksen / 
CoreTrek AS
Foto: Ole Martin Wold

Trening for 
brystkreftopererte
Det er viktig å huske på å holde 
kroppen i gang – selv når det er 
det aller siste man orker å tenke 
på. En dag er en tur til kjøkkenet 
en bragd, mens andre dager er 
det å løpe i en halvtime en av 
dine største seire. 

Det anbefales fra helsemyndighete-
ne at man er i aktivitet minst 30 mi-
nutter hver dag, og det kan være en 
lett gåtur, en sykkeltur eller øvelser 
hjemme i egen stue. Lett til mode-
rat aktivitet kan nemlig ha stor po-
sitiv innvirkning på helsen vår, og 
det viktigste er å holde muskler og 
blodsirkulasjon i gang slik at cellene 
våre får den næringen de trenger. 

I Aktivitetshåndboka som er utar-
beidet av Helsedirektoratet anbefa-
les det at «dersom trening skal inngå 
i behandling og rehabilitering ved 
kreftsykdommer, bør den involvere 
store muskelgrupper, som eksem-

TRENING

pelvis gange, sykling og skiturer. Ak-
tiviteten bør være av moderat til høy 
intensitet, med en varighet på minst 
15–60 minutter. Pasienten bør unn-
gå tung belastning og treningen bør 
være individuelt tilrettelagt.» 

Bruk «Pusterommet» på ditt 
sykehus
Pusterom er et treningssenter eta-
blert ved kreftsykehus i hele landet. 
Det er et lavterskeltilbud hvor kreft-
pasienter kan få råd og veiledning 
til trening og øvelser tilpasset sin si-
tuasjon under og etter behandling. 
Tilbudet er opprettet i samarbeid 
med stiftelsen Aktiv mot kreft som 
i sin tid ble stiftet av Grete Waitz og 
Helle Aanesen, som også fikk Grete 
Waitz-løpet oppkalt etter seg hvor 
inntektene gikk til kreftforskning.

Digitale treningstimer
Under corona er det en rekke tre-
ningstilbud som er gjort digitale 
slik at du kan trene der du er uten å 
måtte møte andre i risikogrupper. 
Det eneste du trenger for å delta på 
digitalversjonen Pusterommet Live 
eller på et treningssenter, er et par 
sko, og du velger type trening og in-
tensitet etter eget ønske og energi-

nivå. Om du ikke har benyttet deg av 
Pusterommet enda, så sjekk om det 
er «Pusterom» på sykehuset der du er 
eller har blitt behandlet. Du kan også 
sjekke ut nettsiden aktivmotkreft.no 
som har en samlet oversikt over alle 
treningssteder og tider – også for di-
gitale treningstimer. 

Kan trening hindre 
spredning?
En dansk studie fra 2017 presentert 
på www.forskning.no viser at tre-
ning virker mot kreft. Det skjer ved 
at blant annet adrenalin som blir 
skilt ut i blodet under intens trening, 
hindrer at svulster sprer seg. 

– Studien vår indikerer at kvinner 
med brystkreft bør trene med høy 
intensitet to til tre ganger i uken. 
Det øker sjansene for at sykdom-
men ikke sprer seg, forteller grup-
peleder Pernille Højman fra Center 
for Aktiv Sundhed ved Rigshospita-
let i København. I tillegg er den psy-
kiske effekten av trening gunstig for 
pasientene. 

Kilde: https://forskning.no/kreft-ny-
trening/derfor-kan-trening-bremse-
kreft/322367, Folkehelseinstituttet og 
Aktiv mot Kreft. 
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Corona er fortsatt like aktuell og det-
te skaper hindringer for å møtes til all 
slags aktivitet. Lille har tidligere arran-
gert yogaklasser i et studio, men måt-
te tenke kreativt da pandemien kom. 

– Lille’s yoga er for mine «bryst-
damer», slik jeg kaller damene mine 
som også har eller har vært rammet 
av brystkreft. De digitale yogaklas-
sene mine er basert på rolige be-
vegelser og fokus på pust – ingen 
forkunnskaper trengs, ingen ser 
hverandre på skjermen, jeg ser in-
gen ingen på skjermen, men alle ser 
meg. Det at jeg selv har hatt bryst-
kreft har nok gjort terskelen lave-
re for mange å delta, forteller Lille 
Sommerschield og fortsetter:

– Vi opplever dessverre kroniske 
bivirkninger av forskjellige slag, og 
for mange av oss er yoga en utrolig 
god hjelp fysisk, men også mentalt. 
Yoga er en reise som også fortsetter 
etter at du har forlatt matten – så du 
kan ta med deg den roen videre ut i 
alt du gjør. 

Alle får timen tilsendt på e-post, 
og kan se og følge den flere ganger 
i løpet av uken inntil ny time kom-
mer. 

– Underveis viser jeg de forskjel-
lige øvelsene, og det er mye repeti-
sjoner så det er lett å følge med, sier 
Lille.

I tillegg til å være yogainstruktør 
er hun også en likeperson, og bru-
ker en del tid til samtale og å følge 
opp de som har ekstra behov. Det er 
veldig viktig for henne å være tilste-
de for de som trenger det og mange 
sender henne tilbakemeldinger og 
spørsmål. 

Tilbakemeldinger fra 
deltakere
– Etter brystkreftoperasjon og etter-
behandling opplever vel de fleste av 
oss usikkerhet og uro med tanke på 
fortsettelsen. Da jeg så tilbudet om 
yoga i regi av Brystkreftforeningen 
ønsket jeg å prøve ut dette som var 
helt nytt for meg. Det har blitt en 
veldig positiv erfaring. Yoga gjør 
noe med deg! For meg har det å 
lære pusteteknikker og avspenning 
vært ekstra verdifullt, forteller Anne 
Moe.

– Jeg tror jeg kan si at vår grup-
pe føler umiddelbart en tilhørighet 
og gjensidig respekt for hverandre 
som etterhvert kan bli til vennskap. 
Jeg gleder meg til å kunne komme 
tilbake til yoga i et studio, men i mel-
lomtiden fungerer det fint på Zoom 
og med opptak man kan bruke for 
hjemmetrening alene, legger Sara 
Halsey til. 

Vil du være med på digital 
yoga?
Digital yoga foregår på Zoom hver 
tirsdag fra kl. 12:30-14:00 over en pe-

riode på 6-12 uker. En link blir sendt 
ut på mail et par dager før klassen, 
det eneste man trenger å gjøre er å 
laste ned appen på en mobil, data 
eller iPad, appen er gratis. 

Deretter trenger du en matte, et 
pledd, puter, håndklær og blokker, 
du kan også bruke tunge bøker der-
som du ikke har blokker. Det er bare 
fantasien som setter grenser for ut-
styret. 

– Jeg anbefaler også å bruke 
komfortable klær, samt å ha et par 
varme sokker tilgjengelig til slut-
ten av timen. Da ligger vi stille til 
avspenning og noen kan oppleve å 
bli litt kalde. Jeg håper flere blir med 
fremover!, sier Lille.

Lille’s digitale 
yoga

Tekst: Susanna Maria Hollow / 
CoreTrek AS
Foto: Shutterstock

9 uker med digitale yogaklasser 
over Zoom er gjennomført. Med 
god støtte fra Oslo Brystkreftfo-
rening og totalt 55 deltagere kan 
Lille Marianne Sommerschield, 
som selv har hatt brystkreft, si 
seg godt fornøyd. 

Navn: Lille Marianne 
Sommerschield
Alder: 68 år
Utdanning: I England ved 
The Yoga Academy, under 
læring av Simon Low 
Bosted: Født og oppvokst 
i Oslo, bor i Bærum
Historikk: Fikk bryst-
kreft i februar 2015
Fjernet et bryst og gikk på 
cellegift frem til oktober
Startet opp yogakurs i 
2017 for å hjelpe andre 
brystkreftrammede
Kontakt: Ta kontakt med 
Lille Marianne Sommerschi-
eld for påmelding, informa-
sjon om kurs med oppstart 
etter sommeren og pris.
Epost: lille.sommerschield@
gmail.com

Lille Marianne Sommerscheld

29



31

MEDITASJON

– Den vanligste anvendelsen av 
meditasjon innen sykdom er for 
smerter i hode, skulder og nak-
ke, men det har også vært brukt 
til symptomlinding ved kreftsyk-
dom, forteller professor Øyvind El-
lingsen ved Institutt for sirkulasjon 
og billeddiagnostikk ved NTNU på 
Forskning.no.

Ved en brystkreftdiagnose går 
man gjennom flere ulike behandlin-
ger, og meditasjon kan derfor bru-
kes til å både dempe smerter, men 
også finne ro, styrke og energi. Det 
som er så fint med meditasjon er at 
du kan gjøre det hvor og når som 
helst – ingen redskaper er nødven-
dig. Du kan ligge i sengen, sitte på 
gulvet, stå eller gå. Alt du trenger å 
gjøre er å lukke øynene om du øn-
sker det eller du kan ha de åpne om 
du står og ser utover et landskap for 
eksempel, du kan fokusere på pust 
og tanker, eller prøve å ikke fokusere 
på noe som helst. 

Meditasjon
Har du opplevd en ro når du fo-
kuserer på et objekt, en spesifikk 
kroppsdel, pusten eller en tanke? 
Det som skjer når vi mediterer er 
at et eget område i hjernen ak-
tiveres, kroppen faller til ro, og 
forskning viser at smertefølelser 
kan bli svakere.

Tekst: Susanna Maria Hollow / 
CoreTrek AS
Foto: Shutterstock

På www.forskning.no er det skre-
vet om en studie utført av forskere 
fra Wake Forest Baptist Medical Cen-
ter i North Carolina, hvor det kom-
mer frem at meditasjon påvirker fle-
re forskjellige deler av hjernen. Det 
endelige resultatet ved forskningen 
= meditasjon demper smerter. 

Mindfulness mot smerter
Under forskningsprosjektet skulle 
en gruppe mennesker utføre min-
dfulness, en retning innen medita-
sjon hvor man fokuserer på pust, 
samtidig som man slipper tanker 
og følelser. Gruppen fikk plassert en 
varmeplate på deres høyre ben un-
der skanning av hjernen både før og 
etter meditasjonen, og denne skulle 
utløse middels smerte. Resultatet 
var at gruppen opplevde 93 prosent 
mindre smerte etter meditasjon, 
enn før de hadde meditert. 

Forskerne kunne via skanning av 
hjernen se at området som kalles 
Thalamus roet seg ned etter med-
itasjon. Dette området av hjernen 
jobber som en portal og sender 
smerteimpulser til områdene av 
hjernen som opplever smerte, og 
også disse roet seg ned. 

– Studien viser at meditasjon fak-
tisk har virkning på hjernen, og kan 
gi en effektiv måte å redusere smer-
te betydelig for folk, uten å bruke 
medisiner, sier lederen for forsker-
teamet, Fadel Zeidan, i nyhetsmel-
dingen fra Wake Forest.

Ulike typer meditasjon
I forskningen nevnt ovenfor ble 
mindfulness brukt som en metode i 
meditasjonen, men det finnes også 
flere ulike metoder, kanskje Tran-
scendental meditasjon er retningen 
for deg? 

MEDITASJON

Ved Transcendental meditasjon 
er målet å oppnå full bevissthet 
uten tanker, ved Mindfullness lar du 
tankene komme til deg, uten å ten-
ke så mye over innholdet i tankene 
og ved Zen eller Yoga Nidra fokuse-
rer du på noe bestemt – for eksem-
pel en kroppsdel.

Ved Oslo universitetssykehus 
pågår det en studie på meditativ 
pusting og vagusnervestimulering 
ved kronisk smerte. Deltakerne le-
des gjennom en meditasjon med 
fokus på pusteteknikk og vagusner-
vestimulering ved hjelp av en bær-
bar elektronisk stimuleringsenhet 
hvor små mengder elektriske impul-
ser sendes gjennom huden. Vagus-
nerven sender signaler fra hjernen 
til kroppen, hvor økt aktivitet i ner-
ven kan dempe smerter. 

Oslo universitetssykehus skriver 
at meditativ pusting og vagusner-
vestimulering er innovative, trygge 
og effektive behandlingsformer, 
som har vist seg å dempe angst, de-
presjon og smerter, og fremme po-
sitive følelser, helse og livskvalitet 
for en rekke ulike medisinske tilstan-
der. Studien avsluttet inkludering 
20. mai 2021. 

Meditasjon kan derfor være et 
godt alternativ til smertelindring, det 
viktigste er at du gjør det du er kom-
fortabel med, over så lang tid som du 
orker eller har tid til og at du finner 
den formen som fungerer for deg!

Kilde: 
 ht tps://forskning.no/medisin-
ske-metoder-hjernen-menneskekrop-
pen/meditasjon-mot-smerter/781369
 https://oslo-universitetssykehus.no/
kliniske-studier/meditativ-pusting-el-
ler-vagusnervestimulering-ved-kro-
nisk-smerte
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– Det er en stor gave å se at jeg en-
drer folks liv. Spesielt når det gjel-
der barn. Der hvor voksne kan være 
skeptiske å vise til placeboeffekten, 
møter barn med et mer åpent sinn. 
Når jeg så får vite av foreldrene at 
barna vil tilbake fordi det blir så bra 
etterpå, så varmer det jo hele meg, 
forteller Ann Christin stolt. 

Selv er hun overbevist om at 
kombinasjonen skolemedisin og 
healing er grunnen til at hun lever 
i dag, men hun kan ikke heale seg 
selv slik hun healer klientene sine. 

– Jeg får hjelp av noen «på den 
andre siden» til å behandle kliente-
ne mine. De bidrar blant mange til 
å dempe eller fjerne indre uro og/
eller fysiske smerter. Det kan også gi 
bedre søvn. 

Hvordan foregår healing? 
Det er enkle prosedyrer ved be-
handling og ikke så «annerledes» 
slik mange tror når de kommer før-
ste gang. 

– Det starter med en samtale 
som varer i omtrent en halv time 
hvor klienten forteller hvorfor de 
har kommet. Det kan være en pro-
blemstilling emosjonelt eller men-
talt, eller noe fysisk som en konkret 
smerte. For meg kommer pasienten 
sammen med de fra den andre si-
den – de står ved siden klienten. Når 
klienten har fortalt meg om sine tan-
ker og ønsker, forsøker jeg å få mer 
informasjon fra de som står rundt 
klienten og kan gjerne be klienten 
utdype om det er noe som kommer 
til meg her. Deretter legger klien-
ten seg på en benk hvor jeg ved å 
holde på skuldrene blir som et mel-
lomledd mellom klienten, Universet 
og de på den andre siden. De som 
følger klienten bidrar til healingen. 
Det foregår i omtrent en halv time 
det også, forteller hun. 

Den første halvtimen kalles for 
klarsynt veiledning og den an-
dre delen av timen kalles for hea-
ling-delen. 

Healeren er mellommannen 
Ann Christin er tydelig på at det ikke 
er hun som er spesielt klok eller at 
hun har spesielle evner. 

– Jeg er som en mellommann 
eller en tolk for de på den andre 
siden. Det er som at jeg klarer å 

koble meg på den andre siden og 
deretter kommer det en sterk hea-
ling gjennom meg som gjør at folk 
får endringer, blir bedre eller bra fra 
sine utfordringer eller problemer, 
sier Ann Christin. 

Norsk lov skaper trygghet 
Vi har et godt lovverk i Norge og det 
inkluderer det at alternativ behand-
ling som healing er definert som en 
metode som ikke kan brukes til be-
handling av kreft. Se «Lov om alter-
nativ behandling».

– Selv om vi ikke har lov til å be-
handle kreft, så kan vi hjelpe med 
senvirkninger, bivirkninger og bidra 
til en bedre livskvalitet, både under 
og etter behandling. Jeg har job-
bet med flere som har fått mindre 
kvalme, mer energi, mer positivi-
tet i livet, de har kommet seg ut av 
offerrollen, og de har også fått en 
innsikt, trygghet og hjelp til å forstå 
hvordan det skal gå om de er på vei 
mot livets siste fase, sier hun. 

Hvem kan få hjelp av healer? 
De aller fleste har godt av å få hjelp, 
støtte eller råd i ulike situasjoner el-
ler faser i livet. Det kan være at man 
føler seg i ubalanse emosjonelt el-
ler mentalt, eller kjenner en fysisk 
smerte. 

– Det jeg jobber aller mest med 
er tankekjør, angst, depresjon, ned-
stemthet og tungsinn, og samt fylle 
på med energi og overskudd, fortel-
ler Ann Christin. – Det er ingen nega-
tiv effekt ved healing og det er ikke 
noe ved behandlingen som kan gjø-
re en mer deprimert, redd eller skape 
mer vondt. Tilbakemeldingene jeg 
har mottatt er at de blir mer positive, 
føler seg helere og får et håp om at 
ting skal bli bedre eller bra. 

Får energi av å behandle 
andre 
Fordi energi fra healing går gjennom 
Ann Christin er det givende og ikke 
tappende for henne å behandle kli-
enter. Hun føler seg like fin når hun 
går hjem fra jobb etter en lang dag, 
som da hun var på vei til jobb om 
morgenen. Ann Christin jobber mer 
enn full stilling og var ferdig behand-
let for brystkreft for fire år siden. Hun 
sliter med antihormonell behandling 
og skal bytte medisiner fordi hun blir 
veldig dårlig av de hun går på i dag. 
Det er krevende, men hun har tro på 
at det snart blir bedre. 

– Det er veldig godt å få økt fo-
kus på senskader og senvirkninger, 
og også det mentale i etterkant når 
man «friskmeldes» fra brystkreft. 
Folk rundt tror jo at man er frisk og at 
man skal gå rundt å være glad hele 
tiden fordi man lever. Men altså, det 
er fortsatt mange tøffe dager og 
da er det utrolig viktig å få finne sin 
aktivitet eller øvelse som gir energi. 
Det kan være å gå til postkassen, dra 
ut å padle kajakk – eller prøve hea-
ling. Vær åpen for at det finnes mer 
og kjenn etter hva som passer for 
deg, avslutter hun entusiastisk.

Å gi healing 
gir meg 
både energi 
og glede
Du kjenner kanskje Ann 
Christin Ellefskås igjen fra 
forrige utgave av Athene. Hun 
fortalte om det å være alene, 
selvstendig næringsdrivende og 
brystkreftpasient. Da vi i denne 
utgaven av magasinet ville sette 
fokus på hva som gir folk energi, 
var det naturlig å snakke med 
Ann Christin igjen. Hun jobber 
nemlig som healer. 

Tekst: Marianne Blindheim Eriksen / 
CoreTrek AS
Foto: Erik Thallaug / Fotofolk AS

Registrert healer er en som 
har en godkjenning hos oss 
og har valgt å registrere seg 
i Brønnøysundregisteret for 
Alternative behandlere. 

–Det inkluderer blant an-
net 50 timers studie om vi-
tenskap, etikk, kommunika-
sjon og samfunnslære i regi 
av Norsk Spiritualist Healer-
forbund som også er god-
kjent av Helsedirektoratet

HEALING
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INNHOLD NÅR SYKDOM IKKE SYNES

For to år siden gikk Kristina Sjøberg 
gjennom en lang og omfattende 
brystkreftbehandling, og har i etter-
tid slitt mye med senskader, og der-
iblant fatigue. Da Kristina fikk vite 
om sykdommen var hun bare 36 år 
gammel, småbarnsmor til tre. 

– Da jeg fikk diagnosen og ble 
informert om behandlingsoppleg-
get jeg skulle gjennom så tenkte jeg 
«forfall», forteller Kristina.

Ble friluftmenneske over 
natten
Helt skallet og full av cellegift be-
gynte Kristina å gå turer, hun gikk 
fra å være et innemenneske til å bli 
et friluftsmenneske over natten.

– Jeg fikk meg en hund og gikk 

mange turer, både toppturer og tur 
i skog, mark og hei og ved sjøen, sier 
Kristina og fortsetter:

– Friluftslivet er balsam og gir 
meg påfyll til å klare å gjennomføre 
små daglige gjøremål, samt at jeg 
får mer energi til å være mamma. 

Kristina er på vei mot å bli ar-
beidsufør, men går fortsatt både 
korte og lange turer daglig. 

Fordommer i naturen
På tross av sykdom og senskader 
klarer Kristina å prioritere sin dag-
lige tur. Dessverre møter hun ofte 
fordommer, kommentarer og unød-
vendige tilbakemeldinger på grunn 
av hennes sykemelding. 

– Folk kan si til meg: «Har du vært 
på tur IGJEN?» eller «Du klarer ikke 
jobbe, men du klarer å gå på tur i 
heia?», forteller Kristina.

Et så aktivt friluftsliv som en kla-
rer etter brystkreft er en positiv – og 
ikke negativ ting. 

– Mange mennesker virker re-
lativt lite opplyst når det nesten 
forventes at man i tiden etter kreft-
behandling heller skal holde seg til 
sofaen fremfor å trekke ut i naturen, 
legger hun til. 

– Dette er fordommer jeg bren-
ner for å bryte ned. 

Når sykdom ikke synes 
Det kan være flere som opplever 
det utfordrende å skulle «gjøre 
ting» ute blant folk når de er skik-
kelig syke – eller bare for syke til å 
ha en normal dag. Det utenforstå-
ende ikke ser er at de ser deg på tur 
i to timer, men at det kanskje er det 
eneste du så orker på to dager. Der-
for bør de også være mindre døm-
mende synes Kristina. 

– Du kan ikke pålegges andres re-
aksjon, følelser og atferd. Vær trygg 
på deg selv og valgene du tar. Hva 
andre mener og sier kan oppleves 
krevende – men til syvende og sist 
er det du som vet hva som er best 
for deg selv.Det viktigste for meg er 
at jeg er komfortabel og at jeg får 
samlet den energien jeg trenger, 
uansett om det er på sofaen eller i 
naturen, sier Kristina. 

Sykdom, behandling og tiden etter sykdom oppleves forskjellig fra 
person til person. Etter behandling fant Kristina Sjøberg sin styrke i na-
turen, men opplevde å få kritiske kommentarer fra folk som var uviten-
de til hennes situasjon.

Når sykdom 
ikke synes

Tekst: Susanna Maria Hollow / 
CoreTrek AS
Foto: Privat

NÅR SYKDOM IKKE SYNES
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I 2015 ble Brittina Berg diagnostisert med brystkreft i 
høyre bryst og hun gjennomførte full behandling med 
operasjon, cellegift og stråling, etterfulgt av fem år med 
antiøstrogen. I 2016 fikk Brittina muligheten til å rekon-
struere brystet med eget vev. Det ble høstet en diaplapp 
fra magen og av magefett ble det konstruert et bryst 
med små vener og nerver møysommelig sydd sammen 

– en operasjon hun ikke kunne unnet sin ver-
ste fiende. 

Det var en vanskelig periode med en 
del plager for Brittina etter operasjo-
nen, men hun angrer ikke på valget 
hun tok, men dessverre –  i 2017 kom 
kreften tilbake. Det var spredning til 
skjelettet, en svulst i L2, metastaser 
i bekken og i femur. Brittina startet 
igjen med antiøstrogen behandling 
og levde videre så normalt som mulig 
med få bivirkninger. 

Årene gikk, brystet så fint ut og Brit-
tina fikk ingen flere plager, men dette 

skulle raskt snu sommeren i fjor.
På en varm og solfylt dag lå Brittina og 

solte seg på en strand i Danmark. Etter en kort 
stund i solen merket hun små stikk i hennes rekon-

struerte høyre bryst, men tenkte ikke noe mer over 
det. Senere samme dag så Brittina til sin store forskrek-

kelse at det rekonstuerte brystet var ildrødt og ho-
vent. 

– Selv om jeg ikke hadde noe særlig følelse i 
det rekonstruerte brystet kjente jeg at det var 
noe som var feil, forteller Brittina.

Da hun kom hjem igjen til Norge gikk hun 
til legen hvor hun fikk vite at hun hadde fått 

tredjegrads forbrenning på grunn av soling selv under 
en badedrakt. Hun ble sendt videre til plastisk kirurgisk 
avdeling på Rikshospitalet hvor nekrosen på brystet 
umiddelbart ble fjernet, og etter at infeksjonen og så-
rene hadde roet seg ble det foretatt en hudtransplanta-
sjon. Legene på Rikshospitalet var svært forbauset over 

tilfellet til Brittina, og kunne etterhvert konkludere med 
at det rekonstuerte brystet var mer sensitivt fordi ner-
vene ikke fungerte optimalt. Et normalt bryst ville kjøles 
ned naturlig ved å utløse svette, og denne prosessen 
skjer ikke nødvendigvis i et rekonstruert bryst. 

– Jeg ble anbefalt å alltid smøre solkrem på huden 
under badedrakten, og å holde det kjølig når jeg er ute i 
varm sol, forteller Brittina og fortsetter:

– Jeg vil minne andre kvinner med rekonstruerte bryst 
på at de må være veldig forsiktig ved soling og sterk var-
me i den årstiden vi nå går inn i og gleder oss til etter en 
lang vinter. Det var dessverre ikke jeg obs på!

Fikk tredjegrads 
forbrenning under 
badedrakten

Brittina Berg nøt sol og varme sommeren i fjor da 
hun kjente at noe var galt. Etter en kort stund i solen 
merket hun små stikk i hennes rekonstruerte høyre 
bryst og det viste seg at hun hadde fått en alvorlig, 
tredjegrads forbrenning selv om hun hadde bade-
drakt på seg. 

Tekst: Susanna Marie Hollow / CoreTrek AS
Foto: Erik Thallaug / Fotofolk AS og privat

«Jeg vil minne andre kvinner med 
rekonstruerte bryst på at de må være 

veldig forsiktig ved soling og sterk 
varme i den årstiden vi nå går inn i.»

Da jeg kom 
hjem og kledde 
av meg oppdaget 
jeg at brystet var 
ildrødt og hovent, 
forteller Brittina.

FORBRENNING FORBRENNING
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I en kontakt med foreningene er det nærliggende at 
både personopplysninger og sensitive personopplys-
ninger blir delt. På nettsidene til Brystkreftforeningen 
blir det opplyst om de ulike lokalforeningene og hvor-
dan de kan kontaktes på e-post, så det har vært sentralt 
i prosessen at disse e-postadressene skal benyttes i tråd 
med loven.

Sikkerhet er viktig for våre medlemmer
– Brystkreftforeningen er forpliktet til å sørge for at in-
formasjon over personer eller annen sensitiv informa-
sjon oppbevares på en forsvarlig måte. Dataangrep og 
opplysninger på avveie kan føre til store utgifter for 
Brystkreftforeningen,forteller Beate Christine Wang, 
daglig leder i Brystkreftforeningen og fortsetter:

– Bryter vi GDPR-og personvernlovgivningen kan vi 
risikere bøter, for ikke å nevne at medlemmer og andre 
aktører kan miste tillit til Brystkreftforeningens håndte-
ring av data, dersom informasjon kommer på avveie. Det 
skal ikke skje og derfor må vi være litt føre var og gjen-
nomføre en digital opplæring av tillitsvalgtapparatet.

Brystkreftforeningen benytter for eksempel to-faktor 
autentisering når sekretariatet eller lokalforeningsleder-
ne skal logge seg inn. Det betyr at det kreves noe mer 
enn bare brukernavn og passord for å logge på en tje-
neste. For Brystkreftforeningen er dette etablert som en 
kode som sendes på SMS når man logger på. 

– I praksis viser statistikk fra Microsoft at dette redu-
serer sjansen for vellykkede angrep og såkalt hacking 

med hele 99.6%, så det er en svært effektiv måte å bedre 
sikkerheten på, forteller Vidar Crosby fra Skykontoret og 
fortsetter:

– For et medlem betyr det at man vet at Brystkreftfo-
reningen har en løsning for både e-post, dokumenter og 
kommunikasjon som både er svært trygg i samsvar med 
GDPR og lov om personopplysning.

Vidar Crosby er «arkitekt» bak løsningen og har laget 
informasjonsvideoer og levert opplæring Natalie John-
sen er ansvarlig for prosessen med Brystkreftforeningen 
og har laget både undervisningsmateriell og levert opp-
læring. Ellers er både brukerstøtte og teknisk Team hos 
Skykontoret involvert og en del av løsningen.

Hvorfor er det viktig med digitalisering?
De fleste forbinder kanskje digitalisering med at man 
gjør om en løsning fra fysisk papir til digital lagring. Det 
er i og for seg riktig, og et godt eksempel på dette er jo 
nå bruk av Teams fra hjemmekontor i stedet for fysiske 
møter. 

– Digitalisering handler også om en transformasjon 
– at tjenester leveres på en helt ny måte. Tenk på video-
butikkene i gamle dager – hele denne bransjen har vært 
utsatt for en digital transformasjon hvor film ikke leies 
fysisk, men leveres som et abonnement hos Netflix og 
andre tjenester, legger Vidar til og fortsetter:

– Myndighetenes digitaliseringsarbeid rundt pasien-
tjournal og annen oppfølging vil ha stor betydning for 
Brystkreftforeningen, og vi håper sterkt at dette blir gode 
og vellykkede prosjekter. Så skal vi i Skykontoret bidra det 
vi kan med verktøy som gjør det lettere å være tillitsvalgt,  
likeperson eller leder i en lokalforening, sier han.

Hva Skykontoret bidrar med
Skykontoret ble etablert for 14 år siden og leverer råd-
givning og tjenester innen digitalisering for å moderni-
sere organisasjoner og foreninger, slik at de kan jobbe 
mer effektivt og få mer gjennomslagskraft. Skykontoret 
bidrar med prosjektledelse og oppfølging, utarbeidelse 
av opplæringsmateriell på video og veiledninger, opp-
læring, teknisk oppsett og brukerstøtte.

– Alt dette er viktig for å sikre at løsningene i tillegg til 

å være sikre også 
er brukervennlige, 
forteller Vidar og fortsetter:

– Det er også viktig at tjenesten 
ikke blir lansert for fort, men i et tempo som gjør at vi 
klarer å gi tilstrekkelig støtte og opplæring slik at den 
enkelte klarer å ta i bruk løsningen. Verdien av løsningen 
ligger jo i at den blir tatt i bruk.

Løsningen for Brystkreftforeningen
Skykontorets tjenester bygger på skyløsningen Of-
fice365 fra Microsoft, hvor e-post er første del av tje-
nesten for lokalforeningene.

– Her er det bygget opp en navnestandard, slik at 
epostadressen til alle lokalforeningen følger samme 
mønster, og blir levert på en trygg og sikker måte. Lan-
sering av dette er gjort ved felles kurs på Teams, samt 
videoopplæring og ulike veiledere, forteller Vidar.

Neste steg i løsningen blir å etablere Teams som 
plattform for kommunikasjon, og noen har tatt denne i 
bruk allerede også. 

– Etter etablering av dette vil også dokumenter bli 

del av løsningene, slik at lo-
kalforeningene totalt sett både 

kan håndtere e-post, samarbeide i 
nettmøter og håndtere styremøter inkludert do-

kumentasjon, legger Vidar til.
For de ansatte i sekretariatet har løsningen som hel-

het vært i bruk i over et år, så de har god kjennskap til 
denne.

– Jeg er utrolig stolt over alle tillitsvalgte som tar en 
aktiv del i den digitale opplæringen for å være med på 
å sikre en trygg håndtering av personopplysninger fra 
både nye og gamle medlemmer. Bruk av teams vil åpne 
opp for en tettere kommunikasjon mellom alle ledd I 
Brystkreftforeningene. Teams kan brukes ved likeper-
sonsarbeidet dersom pandemien fortsatt herjer, store 
geografiske avstander hindrer oppmøte eller en er for 
syk til å reise til lokalforeningene eller andre møteplas-
ser, men trenger å snakke med noen, forteller Beate og 
fortsetter:

– Skykontoret og vi i sekretariatet vil prøve å gjøre alt vi 
kan for å gi en god oppfølging av de som trenger det. Det 
skal være en lav terskel for å søke hjelp, avslutter Beate.

Digital revolusjon 
med Skykontoret
Det skal være både trygt og enkelt å ta kontakt med 
Brystkreftforeningen, og med hjelp fra Skykontoret 
tilpasser vi oss den digitale hverdagen med fokus 
på sikkerhet. 

Tekst: Susanna Marie Hollow / CoreTrek AS
Foto: Skykontoret
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Arkitekt bak løsningen, Vidar Crosby og ansvarlig for pro-
sessen med Brystkreftforeningen, Natalie Johnsen. 



Roche er en global pioner innen legemidler og diagnostikk som fremmer 
medisinsk vitenskap og forbedrer menneskers liv. Den kombinerte styrken 
ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak, har gjort Roche ledende 
innen persontilpasset medisin – en strategi som tar sikte på å tilpasse 
behandlingen til den enkelte pasient på best mulig måte.

Roche Norge AS • Brynsengfaret 6 B, 0667 Oslo • Sentralbord: 22 78 90 00 • www.roche.no M
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Bli med i trekningen!

Send kryssord innen 3. august

EPOST:
post@brystkreftforeningen .no 

POST: 
Brystkreftforeningen 
Postboks 78 Sentrum
0101 Oslo

Merkes med Kryssord 
Athene 2/2021

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

Vinner av Athene kryss 1-2021:
Marit Tobiassen, Nesodden

7 8 4 6
4 1 3
8 9 7
3 4

9 5
7 1

5 3 6
1 8 9

8 5 9 1

3 7 8 4 5 2
2 9

6 9 8 5
4 1 3 7

2 6 7 9 3
7 4 5 9
9 4 8 2

8 5
8 7 6 9 1 3

3 7 8 1 4 5 6 2 9
5 2 1 3 9 6 8 7 4
6 9 4 8 2 7 1 3 5
8 4 9 2 1 3 5 6 7
1 5 2 6 7 9 3 4 8
7 6 3 4 5 8 2 9 1
9 1 6 5 3 4 7 8 2
2 3 7 9 8 1 4 5 6
4 8 5 7 6 2 9 1 3

7 9 5 2 8 4 3 1 6
2 6 4 1 3 7 5 8 9
1 3 8 6 5 9 4 2 7
6 5 3 9 7 1 8 4 2
9 8 1 4 2 3 7 6 5
4 7 2 8 6 5 1 9 3
5 1 9 3 4 2 6 7 8
3 2 6 7 1 8 9 5 4
8 4 7 5 9 6 2 3 1

Lett Vanskelig

Lett

Vanskelig

S S
L E T T A

L Y N R A S K
S T I G M A

M E R K N A D
K T R A S E R E

H A L S M U S K E L R A M
G A T E T U N R E G I
G R Y N S A T S E D
R E G N E K I L D E K
E R T E F D Ø D S B O

Ø S E S T O R E V I S E R
J K U L E R K L I
O P P E S E N E K A N

S N Ø R A S N I T R I S T
S I P E T E S I K T E

L E S E R E L E K K E R

40

POLI-
TISK
BEGI-

VENHET

ENSLIG
FOR-

SØRGER

GJER-
RIG

ID-
RETTS-
ARENA

ENGA-
SJE-
MENT

FOR-
NYBAR
RES-
SURS

ALD-
RENDE

TIL-
BAKE-
TREK-
NING

UT-
SPEKU-
LERT

RAPPE
SEG

FERDIG

LUKTE-
ORGAN

ODDE

PÅ DET
STEDET

KALLES

PÅ
SAMME
MÅTEN

ITALI-
ENSK

STORBY

BRYST-
UNDER-

SØK-
ELSE

FJERN-
SYNS-

TITTER

GRESS-
GRODD
MARK

KIRKE-
INSTRU-
MENT

REVY-
INN-
SLAG

FAKTE

KORRO-
DERE

LOV-
OVER-

TREDER

DONING

KOST-
PLAN

GJENGI
INN-

HOLDET
AV

DRES-
SERT

ANTALL

FLATE-
VIDDE

KJØTT-
ETENDE

DYR

HUSDYR

MUNT-
LIG

VOKSE
FREM

HELLIG

PLYND-
RING

KRUS

LEGGE
I LASS

FERD

FREM-
MED-

ARTET

SHIP-
PING-
AKTØR

UKLART
SVAR

STREV

LARME

UBETY-
DELIG

FENG-
SELS-

LOKALE

TAN-
GENT-

INSTRU-
MENT

MILITÆR
ENHET

LEKE-
TØY
MED
HJUL

SLUTT-
RESUL-

TAT

GRESK
HOVED-
STADS-
BEBOER

BEN-
FRITT

KJØTT-
STYKKE

GÅ
SAKTE

A
N

N
O

N
SE



Id
éh

us
et

 A
lb

re
ts

en
 - 

w
w

w
.id

eh
us

.n
et

3 mnd behandling, kr 749,- 
6 mnd behandling, kr 1299,-

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.

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

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

Eksklusivt  

tilbud til deg  

som er medlem 

av Brystkreft- 

foreningen!

Spar 
opp til 

 38%*
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Tilgjengelig på apotek
www.repadina.no

Symptomer på vaginal tørrhet:
•  Ømhet eller kløe i og rundt skjeden
•  Smerter eller ubehag under samleie

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:
•  Overgangsalder
•  Skader forårsaket av kjemoterapi og strålebehandling
•  Under amming

Azanta AS – Norge | info.no@azanta.com | www.azanta.comRepadina Plus er reseptfritt 

47543 Repadina Annonce NO.indd   147543 Repadina Annonce NO.indd   1 22/01/2020   13.1722/01/2020   13.17
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Postoperative produkter, brystproteser & 
bh-innlegg, undertøy, badetøy  
og fritidstøy!
Amoena er med deg hvert steg på veien 
fra diagnose til livet etterpå.
Med over 45 år på markedet, har vi 
opparbeidet oss god erfaring med hva 
brystkreftrammede kvinner har behov 
for.

Alt for et best mulig resultat og for at du 
skal føle deg mest mulig vel.

Det fortjener du..    

Til deg som er brystoperert

Amoena Norge AS,
Ullernschaussèen 64-66, Oslo Tlf. 66 76 12 80
amoena@amoena.no www.amoena.no
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www.bonjour-lue.com 

      
Lekre luer for alle årstider og enhver anledning 

Åse Hirsch-Nilsen, mobil 99731119 
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For mer informasjon, kontakt oss gjerne 
på 23 23 31 20 eller info@camp.no

For kvinner som trenger mer fylde midt på brystet etter 

For kvinner som trenger mer fylde midt på brystet etter 

en operasjon eller rekonstruksjon for å få symmetri.

en operasjon eller rekonstruksjon for å få symmetri.

www.camp.no

Shaper
Diamond

Diamond Shaper er en 
skallprotese som er fyldig i 
midten. Den har tynne og 
myke kanter som gir en jevn 
overflate uten synlige overganger.

De diamantformede putene 
på baksiden fremmer luft-
sirkulasjon og gir en sval 
og god følelse mellom hud
og protese.

VELKOMMEN TIL MIMOSA - 
spesialbutikken for deg som er brystkreftoperert.

Vi har fått inn masse nytt undertøy og badetøy. Nå 
har du en flott mulighet til å fornye deg!  

Vi tilbyr postoperative produkter som  kompresjons-
plagg og arrplastre, så vel som brystproteser,  

bh-innlegg, lekkert undertøy, badetøy og fritidstøy. 

Du blir møtt av kvalifisert personale og  god service. 
Har du ikke mulighet til å besøke oss, men trenger 

varer, kan du kontakte oss på tlf. 22 14 22 22. 

Dette gjelder også for timebestilling før du besøker 
oss i butikken!

Vi holder til i hyggelige lokaler i 3 etg. vis à vis 
Radiumhospitalet.

Oslo Cancer ClusterUllernschaussèen 64/66 0379 Oslo
post@mimosa.as
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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



ENGASJERT: Marius 
René Bentzon (29) er en 
av Brystkreftforeningens 
medlemmer som er 
engasjert i gruppen.  

Ny gruppe for menn
Menn med brystkreft og genfeil har startet en ny Facebook-
gruppe der menn over hele landet kan dele informasjon og 
erfaringer. Gruppen er lukket, men de som ønsker å delta kan 
kontakte Oddvar Waage på epost: waod51@gmail.com
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Ny lukket 
pasientgruppe 
på Facebook
Gruppen vil være lukket og eksklusiv for oss som 
er rammet av brystkreft eller er genetisk disponert 
for det.  Her skal vi dyrke det samme fellesskapet 
uavhengig av alder, diagnose, kjønn og geografi. 

Gruppen finner du om du søker opp 
«Brystkreftforeningen pasientgruppe».

A
N

N
O

N
SE



PP
-O

NC
-N

O
R-

01
51

Vi samarbeider med de 
beste forskerne i verden 
for å utvikle legemidler 
som kan gi kreftpasienter 
en bedre hverdag og 
redde liv.

Pfizer er et av 

verdens ledende 

innovative 

legemiddelselskap

RETURADRESSE: Brystkreftforeningen, PB 78 Sentrum, 0101 Oslo
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