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Persontilpasset kreftbehandling

Møt XAVIER TEKPLI og de 
fem andre vinnerne av rosa 

sløyfe-midler to år etter

Leserinnlegg: Troen gir meg styrke

Ta kontakt, oppfordrer 
nyansatte rådgivere
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La deg friste 

av sunne småretter
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Innhold

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».

Det er september og den Rosa 
måneden nærmer seg. Jeg 
håper at alle føler seg tryggere, 
og at dere møtes og så smått 
begynner å ha aktiviteter rundt i 
landet. Hovedstyret gleder seg til 
å ønske velkommen til tillitsvalgt-
konferanse i november. Det blir 
første fysiske møtepunkt siden 
pandemien startet.

Det har vært en annerledes tid for 
oss alle, i lokalforeningene, i hoved-
styret og i sekretariatet, men vi har 
tilpasset oss en digital hverdag som 
vi liker eller ikke liker. Denne nye må-
ten å møtes på, vil jeg oppfordre alle 
til å bruke videre i arbeidet også, når 
det er naturlig. Jeg mener ikke at vi 
bare skal møtes på Teams, men det 
gjør det lettere å ha møter på kort 
varsel, hvis det er et behov. Vi vil selv-
følgelig ha fysiske møteplasser som 
en regel. Hovedstyret og jeg har for-
stått det slik at Likepersonsarbeidet 
har ligget litt nede siden pandemien 
startet, men vi håper at det er en ak-
tivitet som nå vil blomstre opp igjen. 

Vi har i samarbeid med Pfizer en 
brystkreftkampanje hver høst, og i 
år er fokus på metastatisk brystkreft. 
I samarbeid med reklamebyrået 
TRY OG Pfizer har vi laget en liten 
film om Cecilie, som har metasta-

tisk brystkreft, og som har 63 råd å 
komme med til sine medsøstre som 
er i samme situasjon. Når dette bla-
det kommer ut, har filmen ligget ute 
en stund på Brystkreftforeningens 
hjemmeside, slik at alle kan se den. 
Det har vært spennende å få være 
tilstede å se hvordan filmen ble la-
get og bli litt bedre kjent med Ce-
cilie. Denne tøffe jenta viser oss en 
side av det å leve på lånt tid som 
ikke er for amatører. Hun elsker livet, 
barna sine og alle i sin sfære, men 
vil likevel bidra til å gi metastatisk 
et ansikt. Jeg håper så mange som 
mulig ser denne filmen og deler den 
med sitt nettverk. Saken er viktig å 
synliggjøre, dette er noe som skal 
snakkes om og ikke gjemmes bort.

Vi er på vei inn i den Rosa måneden, 
og det bli spennende å se hva den vil 
bringe i år. Fjoråret var det beate året 
vi har hatt. Det var utrolig mange som 
deltok på digitalt Rosa sløyfe løp, og 
lokalforeningene gjorde også en fan-
tastisk innsats med de begrensninge-
ne som pandemien førte med seg. Vi 
står klar til å gjøre en innsats igjen i år 
med et litt åpnere samfunn. I bladet 
kan dere lese om hva det betyr for 
forskerne å få tildelt midler fra Rosa 
sløyfe. Her får vi et innblikk i at kam-
panjen er viktig, og at den blir brukt 
konstruktivt i forskningen for bedre 
brystkreftbehandling.

Vi møter også de to nye kommu-
nikasjonsrådgiverne som er ansatt 
i sekretariatet, Solveig som er 100% 

dedikert til Brystkreftforeningen, og 
Kathrine som er ansatt i Brystkreftfo-
reningen og vil dele sin tid med 30% 
dedikert til Brystkreftforeningen og 
70% dedikert i Rosa sløyfe. Sekre-
tariatet har i lang tid vært underbe-
mannet. Vi er en stor forening og har 
ansvar og aktiviteter som krever mye 
av de ansatte, så hovedstyret er så 
glad for å ha fått på plass disse to. Fra 
før har vi Kari som er administrativ 
leder, Elisabeth som fagleder og Vi-
vian som er tilbake fra sin permisjon. 
I Vivians fravær har Merethe vært 
vikar for Vivian, og vi har blitt kjent 
med henne som et godt tilskudd til 
sekretariatet, så fra juni i år fikk hun 
tilbud om fast stilling og takket ja til 
det. Hovedstyret og sekretariatet er 
veldig glad for det. Da teller sekreta-
riatet 6 stykker og 1. oktober er dag-
lig leder Camilla på plass, som dere 
har møtt på hjemmesiden vår. Bryst-
kreftforeningen har alle muligheter 
til å tjene medlemmene på en mer 
effektiv måte, og vi kan planlegge 
ting vi ikke har gjort før. 

Ønsker alle en god høst og en 
god Rosa måned.

Styreleder Ellen Harris Utne
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INFO OG KONTAK T

visste jeg at det var Tone som kom 
meg i møte. Nei, det var Ingenting 
galt med Ruth, Birgit. Anne-Kari, 
Trude, Merete uten h, Elwira med 
dobbelt v. For guds skyld, ikke et 
vondt ord om dem, foruten at de var 
så mange, så altfor mange og det 
eneste som skilte dem var navne-
ne. Det de hadde til felles var at de 
ikke kjente meg. Sympatiske var de 
alle sammen, men manglet innblikk 
i min historie, spurte om det sam-
me, fikk meg til å repetere. Jeg ble 
mitt eget ekko. Med Tone ble alle 
pleierne inkarnert i et og samme 
menneske. En sykepleier jeg kunne 
kalle «min». Om hun ikke  alltid traff 
årene, fikk så være. I hjertet er hun 
fremdeles. 

– Hei, jeg heter Tone og skal være 
din sykepleier. 

– Hei, jeg heter Tone og skal være 
din sykepleier. 

Tone. Min. Sykepleier. Sammen-
ligningen var slitt, men det føltes 
som jeg fikk et kinderegg i handa. 
Tre ting. Min egen sykepleier Tone. 
At Tone også lignet Pocahontas, nei 
det var heller intet aber. Tone, som i 
toner, som i musikk. 

Jeg kunne helt fysisk se for meg 
løpenoter, eller også dansenoter på 
et noteark, nei svevende var de, tvers 
over himmelen som ei flystripe. Etter 
møtet med Tone ble alt tungt lett. 
Det som var  vondt, ble kanskje ikke 

direkte godt, men likevel ikke fullt så 
ille. Tone skulle, gjennom den siste 
delen av en lang, lang behandling, 
være min herseptinengel. Det var 
for godt til å være sant. Når noe er 
det, for godt til å være sant, da er 
det lurt å sjekke litt ut. Først da kan 
store misforståelser unngås, skuffel-
ser sluses opp og påfølgende sorg 
og smerte lindres.  Ingenting kan 
vel både være godt og sant? – Du 
mener at de er du som skal ta meg 
imot her hver gang jeg kommer? 
Spurte jeg. Tone nikket. Smilte. Jeg 
lure på hvilken hudkrem hun bruk-
te, hvilken sjampo. Helt irrelevante 
spørsmål selvsagt. Helt hinsides. 
Ingen av produktene som passet 
henne, kunne passe meg. Hun var 
av en annen verden. Jeg tenkte at 
den virkeligheten nok var mye bed-
re, lysere, skinnende. I slike øyeblikk, 
i møte med andre som ser ut til å ha 
alt det man selv ønsker seg, er det 
lett å bli misunnelig. Jeg burde blitt 
overmåte sjalu på Tone. Hun hadde 
en fast jobb, det man i ukebladene 
kaller en olivenfarget hud, blankt, 
mørkt hår, et vinnende vesen og et 
mildt sinn. Beskrivelsen var som sak-
set ut fra en av romanene til Cecilia 
Samartin. Kanskje lurte jeg meg selv 
litt her? Tones liv gikk sikkert ikke 
på skinner. Antagelig var hun hel-
ler ingen engel. En gang stakk hun 
også feil og måtte ha assistanse fra 
en anestesisykepleier. Ærlig talt tror 
jeg det skjedde to ganger, mulig tre. 
Men her tar jeg på meg litt av skyl-
den. Etter all medisineringen var jeg 
blitt så hardhudet og seig i årene at 
nålene bare spratt til side. Med Tone 
gjorde det ikke fullt så mye. For å si 
det rett ut; Hun hadde utseende på 
sin sine. Dermed tålte jeg mye mer. 
Hver gang jeg ankom sykehuset 

Av Marte Østmoe

Utseende har 
ingenting å si, 
og navnet 
skjemmer ingen 
– eller var det 
omvendt? 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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Når du bærer en Rosa sløyfe i okto-
ber viser du solidaritet med alle som 
er rammet av brystkreft. Rosa sløy-
fe-aksjonen setter i år søkelyset på 
tidlig oppdagelse av brystkreft fordi 
det redder liv. 

Husk å kjenne etter. Jo tidligere 
brystkreft oppdages, dess bedre 
blir prognosen og behandlingen 
blir mer skånsom.  

Det har vært en enorm utvikling 
i antall kvinner som overlever bryst-
kreft de siste tiårene. Behandlinger, 
utstyr og medisiner er blitt langt 
mer presise og effektive. Heldigvis 
vet kvinner mer om brystkreft i dag. 
De går derfor til lege tidlig når de 

Hver krone teller i vårt arbeid for de brystkreftrammede og 
deres pårørende. 

• VIPPS: Valgfritt beløp til nr. 98087
• NETTBANK: Valgfritt beløp til knr. 1644.27.32098

Er det noen i din lokalforening som 
fortjener en hyggelig blomsterhil-
sen? Kjenner du noen som står på 
litt ekstra, som gir av seg selv og 
som går en ekstra mil for andre? 
Send et bilde og noen linjer til sol-
veig@brystkreftforeningen.no Kan-
skje nettopp den personen du fore-
slår er så heldig å motta en vakker 
blomsterbukett på døra!

oppdager en kul eller andre symp-
tomer i brystet. Og i Norge har vi de 
siste 25 årene hatt et godt og effek-
tivt mammografitilbud til kvinner 
mellom 50 og 69 år. 

Men, pandemien har hatt store 
konsekvenser – også for brystkreft. Et 
urovekkende lavt antall brystkrefttil-
feller ble oppdaget i fjor, og vi frykter 
at mange vil få en forsinket diagnose 
fremover. Derfor er det viktigere enn 
noen gang å bli kjent med brystene 
dine og ta endringer på alvor.

Les mer om tidlig oppdagelse på 
rosasloyfe.no

Vis omtanke – bær en påminner i 
oktober. Kjøp årets Rosa sløyfe.

Rosa sløyfe 2021 – Tidlig oppdagelse av brystkreft

Foto: Jorunn Valle Nilsen

Ønsker du å gi en gave eller donasjon 
til Brystkreftforeningen?

Foto: Demi He/Unsplash

Blomsterhilsen

Tips oss!
Hva har du lyst 

til å lese om 
i Athene?

Send forslag til solveig@
brystkreftforeningen.no



Rosa sløyfe-midlene 
gir fantastiske 
resultater
Høsten 2020 mottok seks utvalgte forskningsprosjekter 
og forskere hele 25 millioner kroner fra Rosa sløyfe-
aksjonen 2019. Hvert år velger Rosa sløyfe ut noen 
prosjekter som mottar en forskningspris og et 
pengebeløp fra midlene som er samlet inn. Vi spurte de 
som fikk støtte i 2020 om hva forksningsmidlene har 
betydd for deres prosjekter.

ROSA SLØYFE-MIDLENE
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Xavier Tekpli er en av de forskerne som fikk midler fra Rosa sløyfe i 2019, og han 
sier at støtten var avgjørende for videre forskning.

ROSA SLØYFE-MIDLENE
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ROSA SLØYFE-MIDLENE

Her er spørsmålene vi stilte 
de seks vinnerne:
• Hvordan opplevde du det å få til-

delt denne støtten?
• Hva har støtten fra Rosa sløyfe 

gjort for ditt videre arbeid?
• Hvor langt har forskningsprosjek-

tet ditt kommet?

• Hva tror du om veien fremover – 
er prosjektet i rute?

• Er det noe annet relevant du øn-
sker å tilføye?

Xavier Tekpli
Forskeren i gruppen til Vessela Kris-
tensen ved avdeling for medisinsk 
genetikk ved Oslo universitetssy-
kehus ble tildelt 1,5 millioner for 
prosjektet «En ny undergruppe på 
brystkreft: et steg nærmere person-
tilpasset medisin».

Jeg er en ung forsker og denne 
prisen var for meg den første «sto-
re». Derfor har det betydd veldig 
mye for meg at Rosa sløyfe og mil-
jøet innenfor kreftforskning tror på 
det jeg jobber med og anser dette 
som et viktig arbeid.   

Rent konkret har støtten fra Rosa 
sløyfe gjort det mulig for meg å ta 
i bruk en ny metode for å analyse-
re og definere hver enkelt celle av 
en brystkreft-svulst. Hver bryst-
kreft-svulst består av ulik type 
kreftceller, men også ulike typer im-
mun- og fiberceller. Jeg tror at det 
å virkelig forstå funksjonen av hver 
enkelt av disse cellene vil bidra til å 
få en bedre forståelse av hvordan 
man skal behandle brystkreftpasi-
enter og faktisk tilpasse behandling 
til den enkelte svulsttype. Metoden 
vi benytter er relativt ny og kostbar, 
og midlene fra Rosa sløyfe benyttes 
til å ta i bruk denne metoden.

Vi er fortsatt i prosjektets første 
år, men jeg synes alt går veldig fint 
og håper det vil fortsette slik. Det er 
både onkologer, kirurger, sykeplei-
erstudenter, patologer, molkylær-
biologer, matematikere og bioin-
geniører involvert i prosjektet. Alle 
de involverte kommuniserer utrolig 
bra, og dette sikrer god fremdrift i 

arbeidet. Allerede i løpet av de seks 
første månedene av prosjektet har 
vi presentert veldig nyttige data 
som vi nå analyserer nøye.  

Da jeg mottok midlene fra Rosa 
sløyfe var jeg entusiastisk i forhold 
til prosjektet. Dette er kun ett år si-
den. Idag er vi godt igang og jeg ser 
at alle de som jobber på prosjektet 
sammen med meg er like entusias-
tiske og engasjerte i prosjektet som 
meg – det er viktig for meg. Jeg vil 
derfor benytte anledningen til å 
takke Rosa sløyfe ved Brystkreft-
foreningen og Kreftforeningen for 
denne flotte aksjonen også takke 
alle de kvinnene som bidrar i vårt 
forskningsprosjekt. 

Solveig Hofvind 
Lederen for brystkreftscreening-
programmet ved Kreftregisteret 
ble tildelt fem millioner kroner for 
«Kunstig intelligens for å støtte mer 
nøyaktig screening, diagnostikk og 
presis behandling av kvinner med 
brystkreft i Norge». 

Å få beskjed om at søknaden 
var innvilget støtte er en fantastisk 
motivasjon. Det gir enorm glede og 
følelse av at også andre tror at pro-
sjektet ditt kan hjelpe i kampen mot 
brystkreft.

Vi har vært helt avhengige av 
støtten fra Rosa sløyfe for å igang-
sette og gjennomføre prosjektet. 
Disse midlene gjør det mulig for oss 
å benytte riktig kompetanse og ut-
styr for å undersøke om kunstig in-
telligens kan hjelpe røntgenlegene 
med å lettere finne de riktige svul-
stene. Dette kan redusere arbeids-
mengden, forbedre nøyaktigheten 
på tydingen, redusere ulempene og 
øke fordelene ved screening. Rosa 
Sløyfe støtter dermed et forsknings-

Rosa sløyfe-aksjonen

Rosa sløyfe-aksjonen går 
årlig av stabelen i oktober 
måned hvert år. Om våren 
blir det lyst ut forsknings-
midler fra Rosa sløyfe-ak-
sjonen året før, og disse 
forskningsmidlene skal da 
primært gå til forskning 
som er gjort på det temaet 
som ble belyst under Rosa 
sløyfe-aksjonen foregåen-
de år. Det er internasjonale 
fagfeller som går gjennom 
prosjektene som har søkt 
om støtte, og fagfellene 
rangerer disse søknadene 
før de blir lagt frem for sty-
ringsgruppen i Rosa sløyfe. 
Hvert år i slutten av august 
deles forskningsmidlene 
fra Rosa sløyfe-aksjonen ut 
på en høytidelig utdeling i 
Kreftforeningens vitensen-
ter i Oslo. Siden aksjonen 
startet i 1999 har nordmenn 
samlet inn over 280 millio-
ner kroner.

ROSA SLØYFE-MIDLENE
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prosjekt som kan være viktig for 
svært mange kvinner i Norge, i dag 
og i fremtiden.

Vi har nå fått på plass nødvendi-
ge juridiske godkjenninger for den 
retrospektive delen av forsknings-
prosjektet. Vi er godt i gang med 
innsamling av data, og har allere-
de gjort retrospektive analyser av 
et datasett. Resultatene så langt er 
svært interessante, og vi planlegger 
å publisere dem over sommeren.

 Vi er positive til å få ferdigstilt 
den retrospektive delen av studien 
innenfor gitt tidsskjema, og er også 
godt i gang med planleggingen av 
den prospektive studien. Fremdrif-
ten avhenger av at flere prosesser 
faller på plass. 

Dette er et prosjekt som er veldig 
fremtidsrettet – ikke bare for dagens 
screening-kvinner, men også for 
fremtiden, om aldersgrensene for 
det organiserte screeningprogram-
met utvides.

Jon Amund Kyte 
Overlege ved avdeling for kreft-
behandling og gruppeleder ved 
avdeling for kreftimmunologi ved 
Oslo universitetssykehus ble tildelt 
fem millioner kroner til prosjektet 
«Persontilpasset immunterapi mot 
brystkreft». 

Det var en stor glede og ære å 
motta denne støtten. Samtidig føler 
jeg det som et stort ansvar, å bruke 
innsamlede midler best mulig.

Disse midlene gjør det mulig å 
utføre avanserte analyser og utnyt-
te verdifullt biologisk materiale som 
allerede er samlet inn fra brystkreft-
pasienter. Vi har begynt å analysere 
vevsprøver og blodceller fra pasien-
ter som har fått eksperimentell im-
munterapi.

Jeg tror vi vil kunne gjennomføre 
de planlagte analysene, og at dette 
vil gi ny innsikt i hvordan immunte-
rapi virker i brystkreft, samt hvordan 
behandlingen kan persontilpasses 
og forbedres. Jeg håper vi slik vil 
kunne bidra til å bedre kunne for-

utsi hvilke pasienter som får effekt 
av immunterapi, og at vi kan opp-
dage nye angrepspunkter for å hjel-
pe pasienter som ikke har effekt av 
dagens behandling. 

Vi har etterhvert fått mye kunn-
skap om hvordan kreft utvikles. Nå 
er det viktig at vi som forskere og 
klinikere utnytter økende biologisk 
kunnskap til å bedre behandlingen. 
Det er viktig å huske på at ingen 
blir friske av at vi forstår hva som er 
galt, og at det er en stor oppgave å 
omsette slik kunnskap til nytte for 
pasientene. Jeg synes det er særlig 
viktig å fokusere på pasientgrup-
per som i dag har dårlig prognose, 
selv om det ofte er vanskelig å gjøre 
fremskritt i slike grupper.

Marieke Kuijjer 
Gruppeleder ved Norsk senter for 
molekylærmedisin (NCMM) ved 
Universitetet i Oslo fikk 3,63 millio-
ner kroner til prosjektet «Persontil-
passede storskala omics-nettverk 
for å identifisere nye regulatoriske 
subtyper og målrettede terapier 
innen brystkreft». 

Jeg er veldig takknemlig for å ha 

mottatt støtte fra Rosa sløyfe til det-
te prosjektet. Jeg begynte i NCMM 
høsten 2018, og dette er det første 
prosjektet jeg fikk finansiert som 
hovedetterforsker. Det er selvfølge-
lig spesielt for meg og min gruppe, 
ettersom det ikke bare vil bidra til å 
videreutvikle beregningsforskning 
innen brystkreft, men det vil også 
hjelpe meg å etablere forskergrup-
pen min ytterligere og knytte forbin-
delser med de fremragende norske 
brystkreftforsknings-gruppene.

Vi utvikler beregningsmetoder 
som kan modellere gen-interaksjo-
ner hos individuelle pasienter. Mens 
vi har testet de fleste av disse verktøy-
ene i data fra friske individer, ligger  
styrken selvfølgelig i å bruke dem til 
å identifisere forstyrrende interaksjo-
ner ved kreft. Midlene fra Rosa sløyfe 
gir oss muligheten til å bruke meto-
den på store datasett for brystkreft, 
med håp om å finne mekanismer for 
genregulering i brystkreft, samt nye 
klinisk relevante undergrupper.

Vi er fortsatt ganske ferske i pro-
sjektet, men fremdriften går som 
planlagt. Vi håper snart å ansette en 
forsker på data-analysedelen, slik at vi 
kan gå inn i prosjektet med full styrke.

Jeg gleder meg til å se hvordan 
hvert av prosjektene vil utvikle seg, 
og selvfølgelig å styrke og etablere 
nye samarbeid med de andre for-
skerne, for å bidra til å drive indivi-
duell brystkreftforskning fremover.

Therese Sørlie
Seksjonsleder ved avdeling for 
kreftgenetikk ved Oslo universitets-
sykehus fikk 4,85 millioner kroner til 
prosjektet «Forbedret risikoklassifi-
sering av HER2 positiv DCIS». 

Det er ærefullt å få midler fra Rosa 
sløyfe, som er penger samlet inn av 

Tekst: Anniken Gunleiksrud / 
CoreTrek AS
Foto: Erik Thallaug / Fotofolk AS 

Vi har begynt å analysere 
vevsprøver og blodceller 

fra pasienter som har fått 
eksperimentell immunterapi.
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engasjerte folk rundt omkring i Nor-
ge. Jeg er utrolig takknemlig for at 
vårt prosjekt blir ansett for å være 
av høy kvalitet, og at det ble ansett 
som viktig slik at det fikk støtte. 
Støtten har gjort at vi kan fortsette 
vårt arbeid for å forstå brystkreftut-
vikling og lete etter bedre biomar-
kører. (Red: Biomarkører er stoffer 
eller molekyler som kan måles eller 
påvises i en kropp eller celle, og som 
forteller noe om en underliggende 
tilstand). Vi har kunnet beholde dyk-
tige medarbeidere og implemente-
re ny og avansert teknologi. 

Prosjektet har kommet godt i 
gang og har allerede resultater fra 
noen av de nye forsøkene vi har 
gjort, mens andre forsøk er såvidt 
satt i gang. Noe av det vi gjør bygger 
på tidligere forskningsresultater fra 
blant en doktorgradstudent som vi 
kunne ansette som postdoktor (red: 
forsker på stipend etter fullført dok-
torgradstudie) takket være denne til-
delingen. Andre ting vi skal gjøre av-
henger av resultatene vi generer nå.

Ellers har vi spennende resultater 
som vi bygger den videre forsknin-
gen på og i høst vil vi skrive en artik-
kel om de første resultatene. Noen 
forsinkelser opplever vi på, og på 
grunn av pandemien, dessverre, 
men dette håper vi jevner seg ut i 
løpet av de neste to årene.

Det er sterk konkurranse om 
forskningsmidler, og det føles veldig 
motiverende å nå opp i en slik konkur-
ranse. Vi bruker mye tid og ressurser 
på å lære opp dyktige medarbeidere, 
og det er flott når de kan engasjeres 
takket være disse midlene. Vi føler at 
vi har et bra momentum nå.

Anthony Mathelier
Gruppeleder ved Norsk senter for 

molekylærmedisin (NCMM) ved Uni-
versitetet i Oslo  ble tildelt fem mil-
lioner kroner for prosjektet «Cis-re-
gulatoriske signaturer for forbedret 
identifisering og stratifisering av 
brystkreft-undertyper». 

Jeg ble svært glad da jeg mottok 
denne støtten fra Rosa sløyfe. Selv 
om 90 prosent av de som blir ram-
met av brystkreft i Norge overlever 
sykdommen, er det fortsatt mye 
å forske på og forsøke å forstå når 
det kommer til det biologiske rundt 
brystkreft. Vi håper at vårt prosjekt 
vil gi oss ytterligere kunnskap slik 
at vi kan forbedre klinisk arbeid og 
klinisk testing, samt utvikle metoder 
som på en mer effektiv måte finner 
de molekylære driverne hos den en-
kelte kreftpasient på en individuelt 
tilpasset måte. 

Midlene fra Rosa sløyfe gjør det 
mulig for oss å ta i bruk en ny ekspe-
rimentell teknikk. Kombinert med 
utviklingen av datatekniske verktøy, 
gjør den det mulig å vurdere aktivite-
ten i DNA-områder som kontrollerer 
aktiviteten i genene hos pasientene. 

På grunn av koronasituasjonen 
måtte vi dessverre utsette oppstart av 
dette prosjektet til høsten 2021.  Vi hå-
per at pandemien vil avta slik at vi kan 
reise igjen etter sommeren. Dette vil 
gjøre det mulig for oss å lære tips og 
triks om implementeringen av den-
ne nye eksperimentelle metoden vi 
planlegger å bruke i fremtiden.

Vi er veldig glade for å lansere 
dette prosjektet i samarbeid med 
svært dyktige forskere som kom-
plementerer hverandre med sin 
erfaring og ekspertise. Målet er å 
muliggjøre ytterligere individuelt 
tilpasset behandling for pasientene. 
Midlene fra Rosa sløyfe er essensiel-
le i denne sammenheng.

Solveig Hofvind, leder for brystscreening-programmet ved Kreftfregisteret, ble 
tildelt fem millioner kroner fra Rosa sløyfe, noe som ga god motivasjon og økt tro 
på at hennes prosjekt kunne hjelpe mange brystkreftrammede. 



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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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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UJEVNE BRYSTER?

Amoena Norge AS, 
Ullernschaussèen 64-66, 0379 Oslo 

Tlf. 66 76 12 80 - amoena@amoena.no 
For mer informasjon: www.amoena.no/forhandleroversikt

Amoena har løsningen.



14

SNAKK MED OSS!

Det er kanskje forventet at kommunikasjonsrådgivere snakker 
mye, og Solveig Brekke Weltzien (49) og Kathrine Barli (32) gjør 
nettopp det. De nyansatte kommunikasjonsrådgiverne i Bryst-
kreftforeningen forteller med lette og glade stemmer hvordan de 
gleder seg til å snakke med alt fra lokalforeninger til dere lesere av 
Athene.

To nye kommunikasjons-
rådgivere på plass

15

SNAKK MED OSS!
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KATHRINE BARLI
Kommunikasjonsrådgiver Rosa sløyfe 
og Brystkreftforeningen
Epost: kathrine@brystkreftforeningen.no

Alder: 32 | Sivilstatus: Gift
Barn: En gutt (3)
Bor: Nesodden

SNAKK MED OSS!

– Jeg er veldig opptatt av å være tett på mennesker og 
lytte til hva de har å si. Absolutt alle bærer på unike og 
viktige historier, sier Solveig og smiler.

Sammen med Kathrine Barli skal Solveig kommunise-
re Brystkreftforeningens budskap i mange kanaler. Kath-
rine Barli skal jobbe både med aksjonen Rosa sløyfe og 
Brystkreftforeningen, mens Solveig er hundre prosent 
ansatt i Brystkreftforeningen.

Vil støtte dugnadsånden
– Engasjement er så viktig! Og den dugnadsånden jeg 
ser hos medlemmer og i lokalforeninger skal forvaltes 
og støttes. Vi blir sterkere av å lene oss på hverandre, så 
vi må være lyttende og jobbe for konstruktiv dialog, sier 
Solveig.

Hun har i mange år jobbet som fagredaktør i Norges 
største ukeblad, Hjemmet, der hun var opptatt av å få 
frem nettopp menneskers historier. 

– Det er viktig å bli sett og lyttet til, spesielt når vi 
står i utfordrende situasjoner. Dessverre er det frem-
deles tabuer i samfunnet vårt rundt sykdom og sår-
barhet. En åpen og ærlig kommunikasjon kan bidra til 
å avmystifisere hverdagen til for eksempel brystkreft-
berørte.

Aldri nok informasjon
Kathrine Barli har i snart 10 år jobbet som kommunika-
sjonsrådgiver ved henholdsvis Norges Varemesse og 
Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. 

– Det er en drivkraft for meg å bruke min kommuni-
kasjonskompetanse til å gjøre situasjonen litt bedre for 
brystkreftrammede og deres pårørende. Ingen går gjen-
nom livet uten å møte utfordringer, og sykdom vil på 
et tidspunkt ramme enten oss selv eller de vi står nær, 
mener Kathrine, som selv opplevde å stå som nærmeste 
pårørende da sønnen hennes på da to år ble hjerteope-
rert høsten 2020.

– Det gikk heldigvis veldig bra, men vi kjente på 
mye usikkerhet. Jeg fikk virkelig erfare viktigheten av 
god, tydelig og lett tilgjengelig informasjon, og håper 
å bidra til at informasjonen til brystkreftrammede blir 
nettopp det. 

Pandemiens utfordringer
Etter en velfortjent sommerferie er Solveig og Kathrine 
på plass i nye roller, og en av Norges største aksjoner, 
«Rosa sløyfe» vil selvfølgelig stå på arbeidsplanen. Pen-
gene som samles inn går til forskning på brystkreft, og 
det er en lang prosess å velge ut hvilke forskere som får 
støtte til sitt prosjekt. Hele aksjonen krever en enorm 
innsats av frivillige. Årets tema er «Tidlig oppdagelse».

– Aksjons-temaet er nesten ekstra viktig i år. I 2019 var 
det rekordmange som fikk brystkreftdiagnosen, mens i 
2020 sank tallene. Det betyr dessverre ikke at færre har 
fått kreft, men som følge av Covid-19 gikk færre til lege 
og nedstenging av all screening-aktivitet hindret mange 
i å komme til kontroll. Tidlig oppdagelse er viktig, og om 
diagnosen stilles sent frykter vi at flere blir sykere, forkla-
rer Kathrine.

Pandemien har også endret Brystkreftforeningens 
arbeid. Kurs og møter har foregått digitalt, men det er 
utfordrende å gi god veiledning og nær støtte via skjerm 
eller telefon.

Oppfordrer til dialog
– Brystkreftforeningen skal være et sterkt fellesskap for 
medlemmene – der vi lener oss på hverandre gjennom 
lyse og mørke dager. Min viktigste oppgave er å legge 
rammer for åpenhet og dialog. Det foregår utrolig mye 
spennende kreftforskning i Norge som må formidles, 
dessuten må sykdom- og behandlingsinformasjon sys-
tematiseres. Som pasient skal du få samme grundige 
innsikt uansett hvor i landet du bor. I dag er dette dess-
verre litt tilfeldig, sier Solveig engasjert.

Begge damene er takknemlige for muligheten til å bli 
med på Brystkreftforeningens lag, og ser med forvent-
ning frem til oppgavene som venter.

SOLVEIG BREKKE WELTZIEN
Kommunikasjonsrådgiver Brystkreftforeningen
Epost: solveig@brystkreftforeningen.no

Alder: 49 | Sivilstatus: Gift
Barn: Fire (2 jenter på 18 og 15, 
tvillinggutter på 12 år)
Bor: Asker

Tekst: Cecilie Feen / CoreTrek AS
Foto: Eivor Eriksen / Fotofolk AS

SNAKK MED OSS!
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Snakk med oss!

Solveig: 990 23 037

Kathrine: 900 62 295  
(henvendelser om Rosa sløyfe)



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

GI EN JULEGAVE MED MENING

 
 
Ta kontakt med sekretariatet på telefon 21 49 24 79 
eller epost post@brystkreftforeningen.no for å bestille 
kortene og få mer informasjon.

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

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.
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Hos oss har vi stort utvalg i forskjellige proteser, 
undertøy og badetøy som er spesielt utviklet 
for deg som har brystprotese.

MEDI BUSKERUD  |  ADR: Rosenkrantzgata 11, 3018 Drammen  |  TLF: 32 80 80 80  |  EPOST: medi@medi.no

AV BRYSTPROTESER, BH OG BADETØY

ÅPNINGSTIDER: Mandag - onsdag og fredag kl 9-16 Torsdag 9-17, lørdag stengt. 

STORT UTVALG REISEVEI
TIL OSS:

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

Vi holder
til rett ved
legevakten
i Drammen

• Vi har flere prøve/samtalerom
• Vi har lang erfaring og god tid til deg
• Anbefaler timebestilling på tlf. 32 80 80 80
• Gratis kundeparkering 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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Enhertu 
på vei til 

Norge
Tidligere i år kom positive nyheter om at 

legemiddelet Enhertu ble EU-godkjent for 
behandling av HER2-positiv brystkreft. Men 

hva betyr dette for norske brystkreftpasienter? 
Vi tok en prat om den nye behandlingen med 
overlege og kreftspesialist Olav Engebråten.

20

Overlege og kreftspesialist Olav Engebråten har god innsikt i hva Enhertu kan 
bety for norske brystkreftpasienter. 
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fokuserer på hva som kan oppstå 
av bivirkninger. Når det er sagt, er 
vi svært positive til utviklingen av 
denne type medikamenter, og vi 
vet at det er tilsvarende som snart 
ligger klare for godkjenning. Det-
te er lovende for fremtidig hånd-
tering av andre typer brystkreft 
enn HER2 positiv brystkreft, for 
eksempel trippel negativ bryst-
kreft, hvor vi har hatt manglende 
behandlingstilbud, sier overlegen 
ved Kreftsenteret.

Det haster å komme i gang
Styreleder i Brystkreftforeningen, 
Ellen Harris Utne, er både glad og 
utålmodig. 

– Min umiddelbare reaksjon er at 
det selvfølgelig er flott at Enhertu 
er vedtatt av EU, men at prosessen 
for å få den tatt i bruk i Norge er for 
lang og alt går for sakte. Denne pa-
sientgruppen har ikke tid til lange 
vurderinger fordi de er en gruppe 
som helst skulle hatt nye behand-
lingsformer og tatt dem i bruk i går, 
sier Utne.

Hun synes det er bra at det blir 
satt i gang kliniske tester, men det er 
en utfordring for Brystkreftforenin-
gen å se på at testene ikke begynner 
før til høsten. 

Det burde ha vært et program 
for kliniske studier klart når be-
handlingsformen er godkjent, slik 
at det bare er å sette i gang når 
det allerede foreligger en god-
kjenning i EU. – Som sagt dette er 
den mest sårbare gruppen, som 
ikke har noe tid å miste. De venter 
i håp på nye behandlingsmetoder 
og en kunne gitt flere større grunn 
til å håpe ved at ting blir tatt i bruk 
i med en gang, i stedet for i mor-
gen, sier Utne.

ENHERTU

– Legemiddelet Enhertu ble 
EU-godkjent i januar i år, og studier 
har vist positiv respons. Nå er Enher-
tu meldt inn til Beslutningsforum, 
som vurderer om det skal åpnes 
for behandlingen i Norge, forklarer 
Olav Engebråten.

Dersom Enhertu blir tatt inn i det 
norske behandlingstilbudet, vil den 
være aktuell for pasienter med diag-
nosen inoperabel eller metastatisk 
brystkreft, som tidligere har gjen-
nomgått minst to behandlingslinjer 
rettet mot HER2.

– Basert på erfaring vet vi at det 
kan ta tid før ny behandling blir til-
gjengelig for pasientene våre, fordi 
vurderings- og godkjenningsarbei-
det er omfattende. Tid er som alle 
vet kritisk i et sykdomsløp, og derfor 
er vi veldig fornøyde med å være 
med i en klinisk studie av Enhertu, 
sier Engebråten.

Åpner for deltakelse til høsten
Dette er positivt for pasienter som 

Olav Engebråten

• Overlege ved Oslo universitetssykehus Kreftsenteret
• Kreftspesialist siden 2006
• Medlem av NBCG arbeidsgruppe for 

medikamentell behandling
• Medlem av Ekspertpanelet 
• Leder av spesialitetskomiteen i onkologi
• Forsker onkologi

ENHERTU
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kan være aktuelle for behandling 
med Enhertu, og Kreftsenteret hå-
per å åpne for deltakelse i studien 
allerede høsten 2021.

– Det ligger noen begrensninger 
til hvem som kan motta behand-
lingen fordi den gis under en stu-
die, og dette blir grundig vurdert 
av spesialister og diskutert med 
aktuelle pasienter. Men resultater 
fra den internasjonale studien DE-
STINY-Breast01 viser svært lovende 
respons på Enhertu, med en gjen-
nomsnittlig progresjonsfri overle-
velse på 16,4 måneder, fortsetter 
Olav Engebråten.

Positiv respons på behand-
lingen så langt
Overlegen forteller videre at det 
ser ut til at behandlingen tolereres 
godt av pasienter som mottar den. 
Enhertu kan gi tilsvarende bivirk-
ninger som tradisjonell cellegift, og 
noen få opplever at blodprosenten 
går ned. Det er i tillegg registrert en-
kelte tilfeller der lungekapasiteten 
svekkes.

– En behandlingslinje med med-
ikamenter som Enhertu må følges 
nøye av kyndig personale som 

Kilder i tillegg til samtale 
med Olav Engebråten:

• https://www.healthtalk.
no/alle-artikler/onkologi-
enhertu-ett-skritt-
n%C3%A6rmere-norsk-
godkjenning-mot-brystkreft/

• https://www.ema.europa.
eu/en/documents/product-
information/enhertu-epar-
product-information_no.pdf

Tekst: Cecilie Feen og Marianne 
Blindheim Eriksen / CoreTrek AS
Foto: Erik Thallaug / Fotofolk AS 
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Det er glassblåser Eirin Bjørsland 
Hansen som har utarbeidet dråpen i 
samarbeid med Formbar. Hun er ut-
dannet glassblåser fra Riksglas-sko-
lan i Orrefors og har en Bachelor-
grad i glasskunst og design fra Det 
Kongelige Danske Kunstakademi i 
Danmark. I 2015 tok hun fagbrevet 
i glassblåserhåndverket.

– Jeg tar utgangspunkt i en in-
tuitiv overføring av mitt eget emo-
sjonelle erfaringsgrunnlag, men 
leter likevel kontinuerlig etter det 
allment tilgjengelige og gjenkjen-
nelige berøringspunkter hos den 
ulike publikummer. Der man ikke 
alltid kan sette ord på følelser som 

ligner sorg, savn, håp eller lykkerus, 
kan man likevel ha en visuell eller 
taktil opplevelse som gir gjenklang i 
den indre opplevelse, forteller Eirin. 

Ideen bak dråpen
Logoen til Brystkreftforeningen har 
4 blå linjer som vi har gjenskapt i 
blått glass og har tvinnet dette i et 
mønster som blir tilsynelatende likt, 
men alle objektene blir unike. 

– Brystkreftforeningen reflekteres 
i dråpen slik at de som får den skal 
koble tankene direkte til det arbeidet 
de har utført for eller i foreningen. 
Mønsteret inni dråpen symboliserer 
den enkeltes individuelle historie 
og at kreft er en sykdom som oftest 
rammer vilkårlig, sier Eirin. 

Et oppdrag med mening 
Det var medlem i Brystkreftforenin-

«Balansepunkt» 
for Brystkreft-
foreningen

Tekst: Marianne Blindheim Eriksen / 
CoreTrek AS
Foto: Formbar

Formen har en avrunding i bunn og beveger seg ved hjelp, men har 
et fast holdepunkt og velter ikke. Mye likt det som Brystkreftforenin-
gen hjelper de berørte med, altså det å være en stabil og behjelpelig 
støttespiller. 
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BALANSEPUNK T

gen, Oddlaug E. H. Mortensen, som 
tok direkte kontakt med Formbar i 
begynnelsen av 2018. Hun ønsket 
et lokalt laget produkt eller objekt 
til støttespillerne i brystkreftfore-
ningen i Haugesund. Kriteriet var 
at gjenstanden skulle symbolisere 
arbeidet vi utfører. Det resulterte i 
objektet «Balansepunkt».

– Da vi fikk forespørselen var vi 
ganske nyoppstartet og det var en 
relativ ny situasjon å få oppdrag på 
denne måten, men både jeg og mine 
kollegaer synes det er veldig gøy å få 
slike oppdrag der vi får brukt vår kre-
ativitet, sier Eirin begeistret. 

Nå etter fire år mottar glassblå-
serne flere forespørsler i året til 
både private husholdninger, bedrif-
ter og organisasjoner. Da er det alt 
fra kunstobjekt, bruksrelaterte jule-
gaver og spesialdesign.

– Jeg kjenner ingen som har 
brystkreft, bare bekjente, men mine 
kollegaer har hver sin tante som har 
hatt brystkreft, så denne saken en-
gasjerer oss veldig. Formbar er per 
dags dato kvinnedrevet med fire da-
mer i arbeid, og statistisk kan kreft 
ramme en av oss, sier Eirin.

Oppdrag med stor 
betydning
Eirin har som målsetning at publi-
kum, uansett alder, kjønn og kunst-
faglige bakgrunn, skal oppleve en 
intuitiv forståelse av verkets retning 
og kjerne av budskap. Det håper og 
tror hun at dråpen for Brystkreftfo-
reningen også skal gjøre. 

– Vi takker så ydmykt for at vi 
har fått lov til å utforme denne 
oppgaven til å til deres viktige or-
ganisasjon! Dette er desidert den 
oppgaven som har betydd mest for 
oss personlig. Vi synes dere gjør en 
fantastisk jobb!, avslutter Eirin. 

BALANSEPUNK T
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Balansepunkt 

«Balansepunkt» er Bryst-
kreftforeningens nye offisi-
elle gave som vi bruker til å 
hedre folk med, eller vi gir 
den til foredragsholdere, og 
erstatter figuren som het 
«Omsorg». «Balansepunkt» 
kan bestilles fra sekretariatet.
 
Priser:
• Liten (ca. 8 cm): 350,-
• Medium (ca. 11 cm): 480,-
• Stor (ca. 15 cm): 630,-

Frakt kommer i tillegg.
 
Vi håper at så mange som 
mulig vil bruke den i sine lo-
kalforeninger, den vil være 
med på å gjøre Brystkreft-
foreningen mer synlig.
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KREFTBEHANDLING

Hos to pasienter med brystkreft kan svulstene se like ut på utsiden, men de 
kan være svært ulike på innsiden  på grunn av ulike mutasjoner i kreftcelle-
ne. Med bakgrunn i det bør pasientene få ulik behandling, rettet mot deres 
variant av kreftsykdom. 

Hva er persontilpasset kreftbehandling?
Begrepet persontilpasset kreftbehandling brukes for å beskrive hvordan 
den enkelte pasient kan få ulik behandling basert på biologisk kunnskap 
om kreftcellene. Legene vurderer flere ulike faktorer, blant annet hvor svul-
sten sitter, størrelse på svulsten, mulighet for operasjon og pasientens helse. 
Kombinert med kunnskap om mutasjonene i kreftcellene kan legene velge 
den eller de behandlingsmetodene som mest trolig vil fungere for den en-
kelte pasient.

Behandlingen kan bestå av en kombinasjon eller et utvalg av kirurgi, strå-
ling, cellegift, målrettede legemidler eller immunterapi. Noen pasienter kan 
også få tilbud om å delta i kliniske studier. 

Forskning er svært viktig
Forskning spiller selvsagt en viktig rolle i forhold til valg av behandlingsme-
toder, og flere norske forskere jobber med å utvikle individuelt tilpassede 
behandlingsløp for dem som rammes av brystkreft. Disse forskerne mener at 
individuelt tilpasset behandling  er noe det vil bli mer og mer av i fremtiden. 
Når forskerne får mer informasjon om hvordan kreftcellene oppfører seg, kan 

Tekst: Anniken Gunleiksrud / CoreTrek AS
Foto: Unsplash / Shutterstock

De siste årene har det blitt stadig mer fokus på å gi individuelt tilpasset 
kreftbehandling. Ingen får nøyaktig den samme kreftsvulsten, og en 
behandling som fungerer hos noen, kan ha liten effekt hos andre. 
Persontilpasset behandling vil si å gi den behandlingen som fungerer 
best for den enkelte. 

Persontilpasset 
kreftbehandling

KREFTBEHANDLING
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KREFTBEHANDLING

legene i sin tur bruke denne informasjonen når de skal velge behandlingsfor-
løp, og samtidig kunne forutsi hvordan pasienten vil respondere på eksem-
pelvis ulike typer cellegift, målrettede legemidler og immunterapi. 

Med bakgrunn i forskningen vil legene også kunne si noe om hvilke pasi-
enter som ikke vil ha effekt av de ulike typer behandling. 

Var tidlig ute 
I flere tiår har man i Norge brukt såkalt hormonblokkerende behandling. En 
brystkreftsvulst er enten hormonfølsom eller hormonufølsom. Hormonblok-
kerende behandling virker kun hos de som har hormonfølsom brystkreft, og 
denne typen behandling er derfor en av de første persontilpassede metode-
ne som ble tatt i bruk her i landet.

Mindre bruk av cellegift 
En av forskerne som jobber aktivt med persontilpasset behandling av bryst-
kreft er Hans Petter Eikesdal, som sier at det lenge var slik at alle med bryst-
kreft fikk samme behandling. Kunnskapen man har tilegnet seg gjennom 
forskning, gjør at man nå vet bedre. 

Brystkreftsvulster har ulike egenskaper og responderer dermed ulikt på 
de forskjellige behandlingsformene. Derfor er det viktig at man vet mest mu-
lig om egenskapene i kreftsvulsten hos den enkelte for å treffe riktig med 
behandlingen. Jo mer presis behandling, dess bedre effekt av behandlingen 
– og desto flere som overlever. Samtidig vil mer presis behandling medføre 
mindre bruk av cellegift – og dermed også gi mindre bivirkninger og færre 
senskader for veldig mange pasienter.

Norge ligger godt an 
Norge tilbyr det aller meste som finnes av moderne behandling i dag, men 
mange mener at det tar for lang tid fra et medikament er godkjent og frem 
til det offentlige helsevesen tar medisinen i bruk. Årsaken er at flere av de 
nyeste medikamentene er svært kostbare. 

En måte å begrense bruk av svært kostbare medikamenter på er å gjøre 
en såpass presis diagnostikk av kreftsvulsten hos den enkelte pasient, slik 
at legene vet eksakt hvem som trenger de dyre medikamentene i sin be-
handling. På den måten unngår man å bruke kostbare medikamentene på 
pasienter som ikke trenger dem, eller som ville fått negative bivirkninger 
av å bruke dem. 

KREFTBEHANDLING
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Persontilpasset behandling: En kombinasjon eller utvalg 
av kirurgi, stråling, celegift, legemidler eller immunterapi.
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Viktig med deltagelse i kliniske studier
Det forskes mye på brystkreft i Norge, og via disse studiene får norske pa-
sienter mulighet til å motta kreftbehandling som enda ikke er godkjent for 
bruk. Slik forskning er svært viktig for utviklingen av behandlingsmetoder, 
og det er fint at norske pasienter kan få mulighet til å delta på utvalgte 
kliniske studier. 

En av studiene som pågår nå er PETREMAC-studien, en forskningsstudie 
med persontilpasset kreftbehandling for pasienter med lokalavansert bryst-
kreft. Formålet med studien er å identifisere genfeil i kreftsvulsten, som gjør 
oss i stand til å forutsi hvilke pasienter som trenger en bestemt kreftbehand-
ling i fremtiden. 

PETREMAC-studien er en klinisk studie der den enkelte pasient gis kreftbe-
handling styrt ut fra flere karakteristika i svulsten enn det som er vanlig rutine 
i dag. Avhengig av hvilken subtype av brystkreft den enkelte pasient har, vil 
behandlingen bestå enten av hormonblokkerende behandling eller cellegift, 
med tillegg av utprøvende behandling med palbociclib eller olaparib. 

Alle pasienter får aktiv kreftbehandling, og ved manglende behandlings-
effekt skiftes det til annen kreftterapi. PETREMAC-studien er et samarbeid 
mellom en rekke norske sykehus.

Satsning fra helsemyndighetene 
Persontilpasset behandling har de siste årene også vært en satsning fra hel-
semyndighetenes side her i Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeidet for 
noen år tilbake  en strategi for persontilpasset behandling som skulle gjelde i 
perioden 2017 - 2021. FHI sa den gang at dette er et viktig og spennende felt 
som på sikt vil endre helsetjenesten. 

Hensikten med strategien var å tilby pasientene mer presis og målret-
tet diagnostikk og behandling, og samtidig unngå behandling som ikke 
har effekt. Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter for diagnos-
tikk og behandling, og det er en tett kopling mellom klinikk og forskning 
på dette feltet. 

FHI og helsemyndighetene ser også at persontilpasset medisin er et viktig 
område for innovasjon og næringsutvikling siden den krever avansert utstyr, 
tverrfaglighet og høy kompetanse, og FHI ønsket å bygge et godt grunnlag 
for fremtidens helsetjeneste. Strategien ble utarbeidet i samarbeid med pa-
sientorganisasjoner og helsetjeneste. 

Et godt grunnlag for fremtiden
Fokus på persontilpasset behandling har kommet for å bli. Denne typen be-
handling blir nå mer og mer utbredt, men det er fortsatt en vei å gå. Bryst-
kreftforeningen vil fortsette å holde fokus og jobbe for at de som rammes av 
brystkreft får et individuelt godt tilpasset behandlingsløp.

Kilder: FHI, Kreftforeningen, Helse Bergen

KREFTBEHANDLING
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MATLEI?

Tekst: Anniken Gunleiksrud / 
CoreTrek AS
Foto: Shutterstock / Matprat

Sunne retter
som frister

Du er kreftsyk og har mange be-
kymringer, sikkert tusen tanker 
i hodet samtidig, lite energi og 
kanskje også store smerter. Da er 
det ikke så lett å ha krefter igjen 
til å tenke på hva du bør spise. 

Hva bør du spise? Hva kan du spise? 
Hva klarer du å spise? Hva har du lyst 
til å spise? Det er ikke sikkert det du 

har lyst til å spise nødvendigvis er 
det du burde spise. Hva er viktigst? 
Å få i seg noe mat man liker og kan 
kose seg litt med, eller å presse i 
seg noe som det er fornuftig å spise 

men som du kanskje ikke synes er 
spesielt godt? 

Variert, enkel, smakfull og riktig mat.
Vi håper og tror det er mulig å lage 
mat som både gjør godt og smaker 
godt. Ifølge ernæringseksperter er 
det viktig med et variert kosthold. 
Kroppen trenger næring og energi 
til å håndtere sykdom og smerter –  
og det mer enn noen gang. 

TIPS TIL SUNNE SMÅRETTER 

Frokost-ispinne
En original, men sunn frokost. Is 
med smak av lime, friske frukter (for 
eksempel mango og jordbær) og 
litt granola som gir en deilig crunch. 
Dette er en frisk og god start på 
dagen, eller en oppfriskende snack 
mellom måltider. 

Du trenger:
• En halv mango
• 6 stk jordbær
• En halv kurv blåbær
• 1 beger kesam lime
• 6 ss granola

Viktige 
næringsstoffer

• Vitaminer, mineraler 
og fiber

• Frukt, bær og 
grønnsaker

• Proteiner, vitaminer 
og mineraler:

• Fisk, kjøtt, egg, 
belgvekster, 
nøtter og linser

• Karbohydrater, 
proteiner og fiber 

• Brød, pasta, ris, frø, grøt 
og frokostblandinger 

• Proteiner, fett, vitaminer 
og mineraler

• Melk og andre 
meieriprodukter som 
ost, smør og yoghurt 

Kilde: Kreftforeningens 
nettside

MATLEI?
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Variert, enkel, smakfull 
og riktig mat
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Slik gjør du:
1. Skjær mango og jordbær i tynne 

skiver, del blåbær i to. 
2. Fyll litt kesam nederst i 

ispinneformene eller bruk noen 
små kopper. 

3. Legg frukt og bær i formene, og 
fyll på med mer kesam. 

4. Vil du at frukten skal vises ekstra 
godt, se til at den ligger helt 
inntil formen. Bank formene litt 
i benkeplaten, slik at eventuelle 
luftlommer blir borte. 

5. Ha litt granola på toppen av hver 
isform før du setter i ispinner. 

6. Sett formene i fryseren i 3-4 
timer. 

Kilde: matprat.no
 

Pastasalat med kylling
• 100 g pasta penne eller 

annen kald, kokt pasta
• 200 g ferdigstekt kyllingkjøtt
• 0,5 stk grønn paprika
• 2 stk vårløk
• 0,25 stk agurk
• 1 stk eple
• 0,5 pose frisk spinat
• 1 stk lime eller sitron
• 0,5 dl olivenolje
• 4 stilker frisk timian eller 

andre friske urter

Slik gjør du:
1. Skjær paprika, vårløk, agurk og 

eple i små biter. Legg det på et 

36
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Kroppen trenger næring 
og energi – mat som både 
gjør godt og smaker godt
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fat eller i en bolle sammen med 
spinatblader og kald pasta. 

2. Plukk kyllingkjøttet fra hverandre 
i små biter og bland i salaten. Du 
kan gjerne bruke kyllingrester. Det-
te er en super rett for restemat. Ta 
det du har tilgjengelig. 

3. Del lime eller sitron i to og klem 
saften over salaten. Drypp over 
olivenolje og dryss over hakket 
timian. 

4. Bland lett og krydre med salt og 
pepper til slutt. 

Sunne pannekaker
Disse pannekakene kan både være 
en sunn frokost eller en enkel små-
rett. Røren er rask å lage, og ved å 
bruke banan får du en søt smak uten 
å bruke sukker. Server med cottage 
cheese og friske bær.

Til røren trenger du:
• 7 egg
• 3 dl lettkokte havregryn
• 3 dl cottage cheese
• 2 stk banan
• 25 g margarin til steking

Til topping:
• 125 g bær (blåbær, jordbær, 

bringebær, rips)
• 2 dl cottage cheese

Slik gjør du:
1. Miks sammen egg, havregryn, 

cottage cheese og banan i en 
foodprosessor til du får en jevn 
røre.

2. Stek pannekakene sammen med 
margarin, slik at de får en fin farge 
på begge sider.

3. Server med cottage cheese og 
friske bær

Kilde: matprat.no
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Bønner, sorg 
og håp
Etter en melding om spredning og en depressiv 
prognose i 2014, bestemte jeg meg for å 
oppsøke en av sykehusets prester. Jeg måtte 
snakke med noen. Statistisk var jeg visst i en 
dårlig posisjon til overlevelse. Men jeg lever 
faktisk fortsatt – og er veldig glad for det.

4140
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BØNNER, SORG OG HÅPBØNNER, SORG OG HÅP

I forrige nummer av Athene ble det 
skrevet mye bra om det som kan 
hjelpe oss med å finne styrke, etter 
at legene har gjort sitt. Healing, li-
kepersoner, yoga, meditasjon, Var-
desenter og treningsøkter. Men jeg 
syntes det var litt rart at ikke det ble 
nevnt med ett ord at mange pasi-
enter finner trøst og råd i sin kristne 
tro; at det finnes en sykehusprest. 
Derfor tenker jeg å supplere litt om 
hvordan og hvor vi som pasienter 
kan hente krefter, i måter som har 
med livssyn å gjøre.

I 2016 spredte den kroniske kref-
ten seg til hjernen, og da havnet jeg 
på Rikshospitalet. Jeg har stor tro på 
de flinke legene som ved fem ulike 

operasjoner har gjort alt de kan for 
å redde meg. For meg, som er en 
troende kristen, kjente jeg også på 
et slags håp til Gud som hadde gitt 
meg dette livet. Jeg tenkte han helt 
bestemt burde skjønne at han helst 
ikke ville at jeg skulle dø. Men jeg 
ble veldig syk.

En «klagemur» 
på Rikshospitalet 
En av de siste dagene med gåstolen 
bortover korridorene på Rikshospi-
talet stakk jeg innom det lille syke-
huskapellet. Ingen andre var der ak-
kurat da. Men veldig mange hadde 
vært der før meg; For inni noen sma-
le glipper mellom mursteinene had-
de folk lagt fra seg små bønnelapper 
– nesten som en sorgens klagemur. 
Jeg fant en liten lapp og skrev ned 
min bønn, og klinte den inni en av de 
ledige sprekkene i veggen. Veggen 

var stappfull av fortvilelse og for-
ventning, håpløshet og håp.

Mange av mine kristne venner 
har vært mine «likepersoner» de el-
leve siste årene. Som en søster, som 
en bror, har de fulgt meg, bedt for 
meg og stadig passet på at jeg fort-
satt tenkte med forventning til min 
Gud, som skapte meg til dette livet. 

Siden jeg åpenbart har blitt så 
frisk som jeg faktisk er, så er det 
noen som en sjelden gang har spurt 
meg: Er det fordi du tror på Gud? Er 
du helbredet?

Mye omsorg i bønn
Jeg har visst ikke noe entydig svar 
på det. Men det er noe annet med 
det å bli bedt for, og det tenker jeg 
er fint å nevne: Tanken er oppmun-
trende så lenge det alltid er noen 
der som trygler og ber til Gud om at 
jeg må få leve videre! De som ber for 

Tekst: Magnhild Landrø
Foto: Erik Thallaug /Fotofolk AS 
og Magnhild Landrø

meg, venter kanskje at jeg en dag 
skal bekrefte for dem: «Ja, dine bøn-
ner er blitt hørt». Jeg tror aldri jeg 
har sagt det – helt konkret. Men jeg 
har sagt til dem at deres omsorg for 
meg er veldig viktig. Det ligger mye 
tilstedeværelse i det at mennesker 
ber for deg. Og jeg takker dem for at 
de virkelig bryr seg.

Mot jul i 2017 begynte jeg på en 
svært dyr kreftmedisin, som min 
lege på Radiumhospitalet hadde 
ventet skulle bli godkjent i Norge. 
Den var som skapt for min diagno-
se. Nå har jeg gått daglig på disse ta-
blettene – med og uten diverse bi-
virkninger. På forrige halvårskontroll 
tok jeg mot til meg, etter at vi hadde 
snakket gjennom prøveresultatene 
og helsetilstanden: Jeg ville gjerne 
høre hva legen mente, dersom jeg 
skulle finne på å si at jeg var blitt 
frisk fordi også mine venner hadde 

bedt for meg. Og så skulle jeg forsik-
tig foreslå at kanskje jeg kunne slut-
te med tablettene – både fordi de 
var utrolig samfunnsdyre, og også 
brakte med seg en lang liste med 
bivirkninger. 

Legen og sykepleieren hørte på 
meg. De hørte meg fortelle om den 
sterke gleden det er å ha venner som 
ber for deg, og som tror at Gud fak-
tisk kan gjøre meg frisk. De lyttet, og 
de hadde nok hørt tidligere pasien-
ter også nevne noe lignende. På en 
god måte fikk jeg en klar melding om 
at jeg ikke måtte slutte med disse ta-
blettene, samtidig som de anerkjen-
te min personlige troserfaring.

Delt fortjeneste 
for at jeg lever
Når folk i dag spør meg om jeg i en 
kristen betydning er blitt «helbre-
det», har jeg jobbet meg fram til et 

svar som for meg er veldig riktig: Le-
gene, mine troende venner og min 
Gud har i et brukbart fellesskap gitt 
meg akkurat det jeg har trengt for 
å kunne leve videre. Jeg deler «for-
tjenesten» mellom dem alle! Og jeg 
kjenner på en stor rikdom i å leve i et 
land der legene er flinke, forskerne 
finner fram til akkurat den medisi-
nen mine kreftceller trenger, og folk 
i vennekretsen sniker seg inn mot 
sin «klagemur» og ber for meg. 

Jeg er heldig! Og skulle jeg dø i 
morgen, så har jeg iallefall fått flere 
år i bonus – og god tid til å planlegge 
en definitiv avreise – når den dagen 
måtte komme. Enn så lenge lever jeg 
– sammen med alle mine gode støt-
tespillere. De er der. De ber fortsatt. 
Og på mine vegner har de en stor 
forventning til en Gud som vet hva 
som er til det beste for oss.

Ja, jeg er faktisk heldig.

4342
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REFERAT ÅRSMØTE HAMAR

Protokoll
Referat fra årsmøtet som ble holdt i 
Hamar Velferdssentral, Wergelands-
gt.4, Hamar, mandag 10.05.21, kl. 
18.00.

Smittevernreglene ble fulgt. Det 
var påmelding til møtet, registre-
ring på selve møtet, antibac på alle 
bordene og munnbind til de som 
ønsket det. Velferdssentralen had-
de lagt alt til rette med markering 
av stoler og bord som kunne bru-
kes, og hva som ikke skulle brukes. 
Veldig trygt! Takk til Velferdssentra-
len for at de hadde lagt alt til rette 
for oss!

Årsmøtet
Gunn Kristin Moberget, vår leder, 
ønsket 11 medlemmer velkommen 
til møtet. Dette møtet skulle ha vært 
holdt 01.02.21, men p.g.a. pandemi-
en ble det utsatt.

Sak 1-5
Både innkallingen og saklista ble 
enstemmig godkjent. 

Gunn Kristin Moberget, vår leder, 
ble valgt til møteleder, som referent 
ble valgt Berit Slaatten.

Bente A. Karlsen og Else Marie 
Nystykket ble valgt til å skrive under 
protokollen. 

Sak 6. Årsmelding for 2020
Årsmeldingen ble gjennomgått av 
Berit Slaatten. Gerd Elisabeth Non-
stad, ledende likeperson, gjennom-
gikk delen av årsmeldingen som 
omhandlet likepersontjenesten. 
Årsmeldingen bærer preg av det 
spesielle året vi har vært gjennom.

Pr. 31.12.2020 hadde foreningen 
vår 249 medlemmer i medlemska-
tegori 1, 1 æresmedlem, 14 med-
lemmer i medlemskap 2, ingen fir-
mamedlemmer. Årsmøte i 2020 ble 
avholdt 03.02. Da ble styret valgt, 
også. Vi hadde onkolog Kjetil Wey-
de som foredragsholder på møtet. 
Det var veldig vellykket. 

Foreningen hadde pr. 31.12.2020 
kr. 194.234.39 i bankinnskudd. Sty-
ret har hatt 8 vanlige styremøter i 

2020. Det har også vært 6 telefon-
møter mellom deler av styret, og 
noen avgjørelser er tatt via mail. 
Årsmeldingen inneholder også in-
formasjon om medlemmers delta-
gelse i ekspertgrupper eller utvalg. 
Dette gjelder Gerd Elisabeth Non-
stad, Haakon Wiig og Berit Slaatten. 
Styret har arbeidet med forberedel-
se, gjennomføring og evaluering av 
årsmøtet, budsjett og regnskap og 
konstituering av nytt styre. Program 
for vår og høst ble også laget med 
fordeling av ansvar på styremed-
lemmene. Vi har måttet annullere 
mange planlagte aktiviteter, vikti-
ge aktiviteter til nytte og glede for 
medlemmene våre. Tre temamøter, 
lokalt friluftsteater, lokalhistorisk 
busstur, velværekveld i Ankern osv. 
og temamøte med kreftkoordina-
toren i Hamar, har vi måttet avlyse. 
Også planlagte møter i Kreftfore-
ningens regi og møter med PROFO 
har blitt avlyst. Medieomtale: I for-
bindelse med Rosa Sløyfe hadde vi 
omtale sammen med Kreftforenin-

gen. Referat fra årsmøtet med Kjetil 
Weyde ble også sendt til Athene. 

I forbindelse med Rosa Sløyfe 
var vi på to digitale møter, sentralt 
infomøte, og samarbeidsmøte for 
brystkreftforeningene i Innlandet. 
Sammen med Nina Koteng, hos Lille 
Lone, hadde vi stands i Hamar 3. og 
17. oktober.  Kr. 17000 ble overført til 
Rosa Sløyfe. 

Med noen tilføyelser, ble årsmel-
dingen for 2020 enstemmig god-
kjent.

Sak 7. Regnskap for 2020
Anne Beate Kvæken gikk gjennom 
regnskapet. Hun tok for seg postene 
og ga informasjon der det var spørs-
mål. Det har jo ikke vært stor aktivitet 
i 2020. Det var et par kommentarer til 
fysiske aktiviteter. Det var ikke eget 
regnskap for Rosa Sløyfe i år. Med 
disse kommentarene ble regnskapet 
for 2020 enstemmig godkjent.
 
Sak 8. Budsjett for 2021
Budsjettforslaget for 2021 ble gått 
gjennom av Anne Beate Kvæken. 
Styret antar at de to største inntekt-
skildene blir medlemskontingenten 
og grasrotandelen.  

Etter noe diskusjon, ble budsjet-
tet for 2021 enstemmig godkjent.

Sak 9. Valg 2021
Kari Gudrun Bakkerud ledet valget. 

Valgkomiteens forslag:

• Leder    
Unnur Arnardottir   
2 år

• Styremedlem   
Anne-Marit Bækkevold   
1 år igjen av sittende periode

• Styremedlem   

Anne Beate Kvæken      
1 år igjen av sittende periode

• Styremedlem   
Kjersti Granum   
Velges for 2 år

• Styremedlem   
Janne Isdahl    
Velges for 2 år

Styret konstituerer seg selv.

• Varamedlem             
Heide Ann Hanssen   
1 år igjen av sittende periode          
Gunn Kristin Moberget    
2 år

• Kaffekomite   
Kari Gudrun Bakkerud   
2 år  
Berit Slaatten    
2 år 

• Valgkomite   
Kari Gudrun Bakkerud    
1 år igjen av valgt periode 
Berit Slaatten     
Velges for 2 år

• Revisor    
Finn Kristiansen   
1 år, gjenvalg

• Leder for likepersonstjenesten 
Gerd Elisabeth Nonstad   
2 år, gjenvalg

Hamar 09.04.21

Kari Gudrun Bakkerud   
Elin Dahlsveen Larsen

Medlemmer av styret består nå av 
medlemmer fra de 4 Hedmarks-
kommunene.

Valget ble enstemmig godkjent. 
Kari Gudrun Bakkerud fikk blom-

ster for sin innsats i valgkomiteen.
Da valget var over, fikk Inger Eli-

sabeth Hovelstad (2 år), Gunn Kristin 

Brystkreft-
foreningen 
Hamar og omegn

Moberget (6 år) og Berit Slaatten (5 
år) gaver og godord som takk for 
innsatsen for foreningen vår.

Med dette var årsmøtet for 2020 
over. Gunn Kristin takket fra fram-
møtet og ønsket alle vel hjem.

Etter valget var det servering. In-
ger Elisabeth Hovelstad hadde ord-
net med kaker i plast og kaffe. Det 
smakte deilig. Tusen takk til deg.

På tide med litt faglig påfyll. Etter 
kaffe og kake var det Marte-Lill Sol-
stad sin tur. Vi har ventet på henne 
siden før koronaen, og nå var det 
endelig vår tur. Hun er kreftkoor-
dinator i Hamar Kommune, og har 
vært ansatt i kommunen i 25 år, 11 
av disse som kreftkoordinator. Te-
maet for foredraget var hva hun 
som kreftkoordinator kan bidra 
med for oss. Vi er jo alle operert for 
kreft, noen er kreftfrie, andre lever 
med sykdommen. Men det fine er at 
flere og flere blir friske. Hun prøver å 
være lett tilgjengelig for sine med-
arbeidere og sine pasienter, til alle 
tider av døgnet. I de senere årene 
har ivaretagelse av barn som pårø-
rende vært et prioritert tema. Selv-
følgelig også andre pårørende. Hun 
tar kontakt med NAV og fastlegene 
når det er nødvendig. Det er umu-
lig å få med seg alt i et kort referat, 
men den siste beskjeden vi fikk, var 
»Dere kan bare ringe!» Tusen takk til 
Marte-Lill Solstad for en positiv slutt 
på møtet vårt! 

Ridabu 11.05.21

Berit Slaatten
Sekr. I Brystkreftforeningen Hamar og 
omegn

Bente A. Karlsen  
Else Marie Nystykket

Glimt fra 
lokalforeningen
Send oss gjerne et bilde og 
en liten tekst fra arbeidet 
i lokalforeningen din!

Epost: solveig@
brystkreftforeningen.no
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Bli med i trekningen!

Send kryssord innen 1. okt.

EPOST:
post@brystkreftforeningen .no 

POST: 
Brystkreftforeningen 
Postboks 78 Sentrum
0101 Oslo

Merkes med Kryssord 
Athene 3/2021

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

Vinner av Athene kryss 2-2021:
Marit Tobiassen, Nesodden
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Brystkreftforeningen Sunnfjord 
har gjennom sitt likepersonsarbeid 
strikket tre lappetepper i ull.  Vi hå-
per teppene kan brukes til kreftpasi-
enter under cellegift behandlingen 
og gi dem god varme.

Det er flere damer som har lagt 
ned arbeid i ullteppene. Noen 
har brukt mye tid og arbeid i dis-
se teppene: Kirsti Eikeland, Grete 
Gjelsvik og Irene Hagen Lunde. All 
ære til dem. Irene har strikket inn 

et lite hjerte som et symbol i det 
ene teppet.

Brystkreftforeningen Sunnfjord 
setter kreftrammedes ve og vel i 
høysete og likepersonsarbeidet er 
en viktig del av dette.

 I dag 11. februar var Kirsti Eike-
land og Irene Hagen Lunde fra sty-
ret i Brystkreftforeningen Sunnfjord 
og overleverte  ullteppene til avde-
lingsleder Monica Stavberg Sunde 
på Kreftpoliklinikken. I disse koro-

LIKEPERSONSOPPDATERING

Brystkreftforeningen Sunnfjord
natider kommer man ikke inn på 
sykehuset, så det var en kald overle-
vering utenfor hovedinngangen til 
Sentralsykehuset i Førde i - 9 grader 
midt på dagen.

 Vi håper mange får glede av tep-
pene.
 
Vennlig hilsen
Ester-Johanne Sande
Leder Brystkreftforeningen 
Sunnfjord og Likepersonsleder
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Har du en 
historie du 

vil dele med 
leserne av 

Athene? 

Er det noe du har  
opplevd som flere kan 

lære noe av? 

Send et innlegg  
eller ta kontakt på 

e-post: solveig@bryst-
kreftforeningen.no
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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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