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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 solveig@

brystkreftforeningen.no 
med emnefelt 

«tips Athene».

Da begynner vi å merke at livet 
sakte, men sikkert begynner å 
ligne på det vi er vant til. Det 
vil aldri helt bli det samme. 
Vi har hatt en tøff periode for 
mange, og det er viktige ting 
som er blitt utsatt i denne 
perioden. Da tenker jeg spesielt 
på det som ble et etterslep i 
Mammografiprogrammet.

Når dette kommer ut, har vår nye 
daglige leder Camilla fått satt seg 
godt til rette i stolen og vi har et 
fulltallig sekretariat med flere nye 
ansikter, som har stor motivasjon 
og kompetanse til å jobbe videre for 
Brystkreftforeningen.

Det er blitt gjennomført en fantas-
tisk flott Rosa sløyfe-aksjon med 
alle de entusiastiske frivillige vi har 
i våre lokalforeninger. Det legges 
ned en fenomenal innsats for å sel-
ge pins og andre artikler og å få ut 
informasjon om hvor viktig det er 
å undersøke seg selv for å få «tidlig 
oppdagelse». Jeg vil på vegne av 
styret og sekretariatet få takke for 
den enorme innsatsen dere legger 
ned der ute! Oktober er lunefull, og 
det kan være mye vær som flotte 
damer trosser rundt i landet.

Vi har gjennomført en Tillitsvalgt-
konferanse med gamle og nye mø-
ter, gamle og nye saker og en mu-
lighet til endelig å snakke med dem 
som vi ikke har kunnet møte på en 
stund. Vi har begynt å planlegge 
2022 med nye møteplasser. Vi plan-
legger en Metastatisk nettverks-
samling i slutten av januar som er 
etterlengtet av nettverket, og som 
vi i styret og sekretariatet gleder oss 
til å invitere til. I den forbindelse har 
vi også etablert en arbeidsgruppe 
for nettverket Metastatisk. Sammen 
med sekretariatet vil gruppen kom-
me med innspill og saks-innlegg til 
styret om hva de ønsker at vi skal 
jobbe med for dem. 

Det nærmer seg julehøytiden, og i 
år kan vi feire slik vi vanligvis gjør, 
med alle våre kjære rundt oss. Det 
blir julebord, juletrefester, jule-
middag, julefrokost og mye mer 

av det som hører til når vi feirer jul 
i Norge. Det er helt sikker noen av 
våre brystkreftberørte der ute som 
ikke kan ta del i dette på grunn av 
begrensninger de har, være seg 
fysiske, økonomiske eller også de 
som har mistet en av sine nær-
meste. Det er vår plikt som med-
mennesker og personer som har 
vært eller er i samme situasjon, å 
rekke ut en hånd i denne tiden. 
Det er ikke mye som skal til, men vi 
kan lytte til hvordan andre har det, 
spørre om det er noe vi kan bidra 
med og sende gode tanker til dem 
som trenger det.

Med dette og på vegne av hele sty-
ret vil jeg få ønske alle en velsignet 
og god julefeiring og takke for an-
nerledesåret som har gått, og ønske 
om et bedre år i 2022.

God adventstid fra Ellen, styreleder

Styreleder Ellen Harris Utne

«Det er vår plikt som 
med-mennesker og 

personer som harvært 
eller er i samme 

situasjon å rekke ut en 
hånd i denne tiden»
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SMÅSTOFF

dem like store? For syns skyld? For 
å få kjolen til å sitte bedre? Var ikke 
drømmen om å gå stroppeløs også 
litt tankeløs? 

Jeg tenkte på Barbie. Barbieduk-
kene jeg aldri fikk. Til det hadde de, 
ifølge mamma, for store pupper. Så 
fikk jeg Sindy i stedet. Hun hadde 
tross alt mindre, men kledde da like 
herlig de samme kjolene. 

– Husker du mamma, da jeg fikk 
Sindy og ikke Barbie? 

Mamma nikket. 
– Husker du hvorfor? 
Mamma så ned. Ned på sin egen 

flate skjorte. Videre ned på skotup-
pene. Svaret var gitt. 

– Da tar du vel litt i den andre pup-
pen også, da? 

En skulle tro at replikken kom 
fra en mannssjåvinist klippet ut fra 
et annet årtusen. Fra 50-tallet, der 
kvinneidealet var Betty Boop og 
man ikke nøyde seg med prikker 
på strutteskjørtene, men måtte ha 
bomber! Da høyt hår ikke var nok i 
seg selv, men måtte bygges ut med 
loff og kneip og det som ellers var 
å finne i brødboksen. Altså var det 
ikke på kjøkkenet bakverket hørte 
hjemme, men som en del av sveisen 
og helst også som bulende fristelser 
under bluser og kjoler. Store brød 
skulle det være. 

Men nei, kommentaren kom ikke 

fra en slik slesk brylkrembefengt 
skinnjakkekledd mann fra denne 
epoken. Og hadde den så gjort, vil-
le det kanskje vært tilgivelig. Alle 
utsagn skal jo tross alt tolkes ut fra 
kontekst. 

Denne kommentaren falt fra min 
egen mors munn. Stunden var en 
slik man vil kalle fortrolig.

«Da tar du vel litt i den andre pup-
pen også, da?» Hun snakket selvsagt 
om silikon. 

Var det ikke også en viss misun-
nelse smurt utover disse ordene? 
Skulle hun et øyeblikk ønske hun 
var meg? Nettopp grunnet denne 
operasjonen? Nei, det var jo ikke en 
gang bestemt, brevet var bare en 
innkallelse til en konsultasjon. Tilbu-
det kom dessuten ikke av estetiske 
årsaker, men grunnet sykdom. Had-
de hun glemt det?  

Å snakke om størrelse på pupp, 
rettere sagt mangel på størrelse, 
selv i en såkalt fortrolig stund, pas-
set meg heller dårlig. «Det er bare 
en konsultasjon», rettet jeg, «etter 
kreften», la jeg til, men allerede nå 
hadde mora mi, min egen mor, satt 
griller i hodet på meg, griller under 
BH-en min. Det bulet! Det boblet. 
Det luktet svidd! 

For skulle jeg, som plukket opp 
den minste plastbit jeg fant på 
gata for deretter å kaste den i rett 
søppelbøtte, skulle jeg helt frivillig 
klemme inn bøttevis av silikon un-
der min egen hud? Skulle jeg, som 
hver gang jeg kjøpte deodorant og 
nøye sjekket om kula inneholdt hor-
monforstyrrende stoffer som krop-
pen kunne feiltolke som sine egne, 
skulle jeg takke ja til å åpne arret 
mitt for å konstruere en ny venstre-
pupp i plast, og så kutte i det høy-
re for å lage den større? For å lage 

Av Marte Østmoe

Barbie-
girl

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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Vi snublet over denne flotte illustra-
sjonen på Instagramkontoen til @
parallellen_ Noen få streker kan si 
mer enn tusen ord. Det er illustra-
tør Johanna Hanno som har laget 
illustrasjonen på bakgrunn av skis-
sene til Halldis Fougner, kvinnen 
bak @parallellen_ Sjekk gjerne ut 
kontoen hennes på Instagram.

Er det noen i din lokalforening 
som fortjener en hyggelig blom-
sterhilsen? 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 lin-
jer til solveig@brystkreftforenin-
gen.no Kanskje nettopp den per-
sonen du foreslår er så heldig å 
motta en vakker blomsterbukett 
på døra!

Artig strek

Foto: Demi He/Unsplash

Blomsterhilsen

Tips oss!
Hva har du lyst 

til å lese om 
i Athene?

Send forslag til solveig@
brystkreftforeningen.no

… men det er jo så få
Kan det være så vanskelig å forstå?

Å være en av de få
Å bare ønske å få være 

Få er noen det også
Iallfall for de få … 

Kan det være så vanskelig å forstå?

(Skrevet av May Tove Waage, 
september 2021.)

Få

Gro Andreassen i Brystkreftforenin-
gen Ålesund og Omegn. Hun har 
vært besøksvenn på sykehuset i ca. 
30 år. Det kvalifiserer vel til en blom-
sterbukett, skriver Liv Nakken.

Lokalforeninger over hele landet la 
ned en formidabel innsats i forbin-
delse med årets Rosa sløyfe! I Ber-
gen deltok over 3000 på Rosa sløy-
fe-løpet. Bildet er det Vidar Dahle, @
daylyen på Instagram, som har tatt. 
Han forteller at han støtter sin sam-
boer, som fikk en brystkreftdiagno-
se i 2018. Damene på bildet kaller 
seg «Høns på farten».

Rosa sløyfe

Utgavens 
blomsterbukett 
går til...
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Håper at 
«estetisk flat» 

skal bli et 
synlig valg 
for norske 
kvinner

6

Annette skulle ønske at noen hadde fortalt henne at det 
var mulig å «gå flat», hva hun kunneforvente og hvordan 
hun ville se ut etterpå–med arr.
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ANNET TE HAR VALGT Å «GÅ FLAT»ANNET TE HAR VALGT Å «GÅ FLAT»

– Norge er et land der kvinners rettigheter skal være sterke. 
Da er det provoserende at vi kvinner ikke har et reelt valg om 

å «gå flat» etter et brystkreftinngrep, sier Annette Ottesen 
opprørt. Hun valgte dobbel mastektomi og er opptatt av at 

andre norske kvinner skal få informasjon og muligheten til å 
velge dette som alternativ til rekonstruksjon eller protese.
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ANNET TE HAR VALGT Å «GÅ FLAT»ANNET TE HAR VALGT Å «GÅ FLAT»

Den 44 år gamle medielæreren har en datter på sju år 
og to voksne bonusbarn. Hun bor i Bergen, og derfor 
bestemmer vi oss for å gjøre intervjuet via telefon. Den 
engasjerte stemmen hennes bærer godt over fjellet.

– Jeg fikk brystkreftdiagnosen i januar 2019. Da var 
datteren min fire år. Etter at jeg ble mor, fikk jeg større 
bryst. Det ene brystet var synlig større enn det andre, og 
jeg oppdaget en kul i det største brystet, sier hun.

Annette forteller at hun hadde tenkt å prøve å formin-
ske brystene. Men siden dette var et stort inngrep, var 
hun usikker, og gikk nok litt lenger med kulen enn hun 
burde ha gjort. 

– Da det hadde gått en måned, tenkte jeg at nå må 
jeg bare ta kontroll på dette, og så bestilte jeg time hos 
legen i november. Deretter fikk jeg innkalling til videre 
undersøkelser i romjulen, forteller hun.

Kortfattet informasjon
Hun hadde følt seg trøtt og utslitt et halvt års tid før hun 
fikk diagnosen, men tenkte det skyldtes et travelt små-
barnsliv. Det viste seg at hun hadde en svulst på 5X7 cm. 
Den var lobulær (startet i melkekjertlene) og hadde der-
for vært vanskelig å kjenne. Hun ble innkalt til ny under-
søkelse og beskjeden fra legen var kortfattet. 

– Jeg opplevde at jeg fikk litt lite informasjon. Legen 
sa: «Nå skal du få en hestekur. Det blir tungt, men så blir 
det operasjon», forteller Annette oppgitt.

Hun var i sjokk i en måneds tid. 24. januar begynte 
hun på cellegift, og 25. oktober avsluttet hun den siste 
av 25 strålebehandlinger. 

– Jeg ble ikke operert før jeg fikk cellegift, siden svul-

sten var så stor. Det var ikke gøy å leve med kreft i krop-
pen, men jeg kunne kjenne at kulen minsket. Etter tre 
runder med cellegift, kjente jeg den ikke lenger. Når du 
pumper kroppen full av gift, gjør det godt å merke at 
giften virker, sier hun ettertenksomt.

Grundig research
Operasjonen ble satt opp i august, men Annette savnet 
tilstrekkelig med informasjon. I begynnelsen tenkte hun 
at hun skulle ha nytt bryst, men fikk vite at det kunne bli 
vanskelig i hennes situasjon. 

– Da begynte jeg å gjøre research. Jeg leste om hvor 
komplisert det er å rekonstruere. Jeg meldte meg inn i 
den amerikanske Facebook-gruppen «Flat and fabolo-
us» og leste om damer som hadde blitt syke av implan-
tatene. 

Behandlingen til Annette strakk seg over ni måneder, 
og jo lenger den varte, dess mer usikker ble hun på re-
konstruksjon. 

– Jeg bestemte meg for at jeg ikke ville være syk len-
ger enn nødvendig. Jeg ønsket å komme fortest mulig 
tilbake til den normale hverdagen.

En annen årsak ble også tydelig for henne:
– Rekonstruksjon av brystene ville vært mest for om-

verdenen, og ikke for meg selv. Jeg ville kanskje aldri få 
noe følelse igjen i brystet, og jeg ville få enda et arr-om-
råde på kroppen.

I forkant av operasjonen hadde hun en samtale med 
kirurgen om at hun ønsket en dobbel mastektomi. Da 
var svaret at de ikke fjernet friske bryst. 

– Men de skjønte argumentasjonen min da jeg tok av 
meg BH-en. Jeg hadde stor byste, og tyngdeforskjellen 
hadde blitt veldig vanskelig, forklarer Annette.

Hun var tydelig på at hun hadde gjort grundig rese-
arch og hadde satt seg inn i tematikken, og hun er takk-
nemlig for at hun ble hørt. Men hun skulle ønske at inn-
grepet hadde blitt presentert som en valgmulighet på 
lik linje med rekonstruksjon og protese. 

– Det er dumt at pasienten enten får tilbud om re-
konstruksjon eller utvendige proteser. Det burde være 
mulig å fjerne begge bryst i den første operasjonen. At 
pasienten kan velge å være «flat og fin» og leve videre 
med det, sier Annette engasjert. 

Eselører til besvær
Etter inngrepet var ikke resultatet helt som Annette had-

Brystvegg-rekonstruksjon
Brystvegg-rekonstruksjon etter mas-
tektomi kalles «Aesthetic flat closure» 
på engelsk. Det er et kirurgisk inngrep 
der man rekonstruerer konturen på 
brystveggen etter å ha fjernet ett eller 
begge bryst. Under inngrepet blir ekstra 
hud, fett og annet vev fra brystområdet 
fjernet. Det gjenværende vevet stram-
mes og glattes ut slik at brystveggen ser 
flat ut. (Kilde: National Cancer Institute)
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de håpet på. Hun endte blant annet opp med et stort 
«eseløre» under hver arm. Det gjorde det vanskelig å 
finne badetøy, og dessuten kunne man se den overflødi-
ge huden gjennom klærne. Hun var flat foran, men hud 
stakk ut på sidene. 

Da hun uttrykte misnøye med resultatet, fikk hun 
tilbud om å møte en plastisk kirurg, men det skulle gå 
et helt år før hun ble kalt inn. Da forklarte hun hva hun 
ønsket.

– Du kan jo alltid gå med proteser, sa kirurgen til meg. 
Men det er ikke meg! Jeg har stort sett ikke hatt behovet. 
For meg var det aldri aktuelt å gå med proteser daglig. 
Jeg ønsket ikke press eller ubehag fra utvendige prote-
ser eller BH.

Annette synes det var slitsomt å hele tiden måtte be-
grunne valget sitt, til hver eneste kirurg, hver eneste gang. 

– Det er greit at de sjekker hva folk vil, men når det er 
noe jeg er overbevist om at jeg ikke ønsker, så bør det 
være enkelt å fikse.  

Hun fikk siste operasjon for noen måneder siden, og 
nå er eselørene borte. 

Viktig å kjenne til alternativene
– Hva slags informasjon har du savnet mest? 
– Å få vite at det er et normalt valg. Jeg skulle ønske 

noen hadde fortalt meg at det var mulig å «gå flat», hva 
jeg kunne forvente og hvordan jeg ville se ut etterpå – 
med arr. Hvis man ikke kjenner til alternativet, ender man 
med en slagmark der brystene har vært, sier Annette. 

Hun skulle gjerne ha visst hva hun kunne spørre om 
når det gjaldt operasjonen. 

– Hvordan utføres inngrepet? Klarer kirurgene å få en 
kontur som følger brystveggen? Hvor lang tid tar det? 
Hva slags klær kan du gå med? Alle disse spørsmålene 
hadde det vært nyttig å finne svar på – på norsk. Jeg sav-
net et norsk nettsted der jeg kunne få mer informasjon 
om hva det innebærer å «gå flat», sier hun engasjert.

Det burde være mulig å fjerne begge bryst i den før-
ste operasjonen, tenker Annette. 

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Enara Barnes Larrouquere og Anders Berge

Jeg bestemte jeg meg for at jeg ikke 
ville være syk lenger enn nødvendig. 

Jeg ønsket å komme fortest mulig 
tilbake til den normale hverdagen.

– Rekonstruksjon av brystene ville vært mest for omverde-
nen, og ikke for meg selv. Jeg ville kanskje aldri få noe følelse 
igjen i brystet, og jeg ville få enda et arr-område på krop-
pen, sier Annette, som noe av forklaringen på hvorfor hun 
ikke ønsket rekonstruksjon.
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Trenger ikke pupper
Hun opplever at folk stort sett overser om man har bryster eller ikke. 

– Mine gode venner legger ikke merke til det. De tenker ikke over det, for 
jeg er jo fortsatt meg. Heldigvis har jeg fått brukt puppene til det de skulle 
brukes til, og jeg føler ikke presset. Jeg trenger ikke pupper for å se fin ut. For 
meg var det viktig å ha færrest mulig operasjoner. Men jeg vurderer å ta en 
tatovering, sier Annette.

Hun sier hun har full forståelse for de som ønsker å rekonstruere. Men selv 
føler hun ikke at femininiteten hennes er knyttet til brystene.

– Jeg føler meg ikke mindre kvinnelig bare fordi jeg ikke har brystene 

mine. Jeg hadde mye tid til å tenke over alternativene da jeg fikk behandling 
med cellegift, og jeg kom frem til at rekonstruksjon ikke var meg. Det ville 
ha vært noe jeg gjorde for omverdenen. Det er en skikkelig frihetsfølelse å 
gå uten BH – det er så deilig! Vi må fokusere på de små positive tingene, sier 
hun.

– Har du kontakt med andre i samme situasjon? 
– Jeg er med i flere grupper på Facebook og har sett folk som ikke vet 

om de hadde orket å rekonstruere igjen, etter alle operasjonene og kompli-
kasjonene. Folk er generelt usikre på hva de ønsker å gjøre. Har man lyst på 
flere operasjoner? Dessuten blir man satt tilbake etter operasjonene, forkla-
rer hun. 

Annette har savnet info om å «gå flat» i Norge. I Sverige har man nettsiden 
Plattnormen.se, og i USA har det vært skrevet mye om «Flat closure». Nå har 
Annette opprettet Facebook-gruppen «Flat og fin», som er for kvinner som 
har fjernet ett eller begge bryst og valgt å ikke rekonstruere på grunn av 
brystkreft eller BRCA-gen. Den er også åpen for deg som vurderer å droppe 
rekonstruksjon. Foreløpig er gruppen liten, og hun håper flere vil melde seg 
inn. Gruppen er søkbar på Facebook, det er bare å skrive inn «flat og fin» i 
søkefeltet. Av amerikanske Facebookgrupper anbefaler hun f.eks. «Flat, fierce 
and forwards», «Fabulously flat» og «Fantastic flat fashion».

Da Annette fikk brystkreftdiagnosen, var datteren fire år. I dag er hun sju, 
og elsker å lage mat sammen med mamma.

Jeg kom frem til at rekonstruksjon ikke var meg. 
Det ville ha vært noe jeg gjorde for omverdenen. 

ANNET TE HAR VALGT Å «GÅ FLAT»ANNET TE HAR VALGT Å «GÅ FLAT»
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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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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 
kompresjonsplagg 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

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

Gjenopprett brystfasongen 
med et bh-innlegg som 

tilpasser seg kroppen din.
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– Jeg er glad i kroppen min, selv om 
den ikke er perfekt. Jeg valgte å ikke 
rekonstruere og tenker at kroppen 
min er perfekt i sin uperfekte form, 
sier Heidi Steen Jensen. 

Hun har forsonet seg med sin nye 
kropp etter at hun fjernet et bryst i 
februar i år. 

– Hva er praktisk? Det handler 
litt om størrelsen på brystene. Jeg 
kjenner ikke at det har noen praktisk 
betydning for min kropp at jeg har 
valgt å la være å rekonstruere, sier 
Heidi rolig.

Kroppsideal
Hun har alltid vært opptatt av 
kroppsideal. Det er skummelt med 
reklamens og medienes kroppside-
al, har hun tenkt. Hvordan man skal 
se ut for å være akseptabel, perfek-
sjonismen som får folk til å endre på 
sine naturlige kropper. 

– Alle kropper har sin skjønnhet. 
Estetikken er mye mer mangfoldig. 
Den nakne kroppen er blitt så vel-
dig knyttet til det seksuelle og por-
nografiske, og det er blitt en usunn 
vinkling på nakenhet. Det tjener in-
gen, sier hun engasjert.

Heidi peker på at noe så naturlig 
som nakenhet blir noe stygt og noe 
man skal skjule. 

– Det er så dobbeltmoralistisk og 
gjør meg fortvilet. Man blir ufri i dis-
se oppfatningene av hva en kropp 
er. Det å være fri i sin kropp har så 
mye å si for det å være menneske, 
understreker hun.

Da livet snudde
Hun oppdaget at noe var galt i no-
vember 2019. Heidi var med i et 
danseprosjekt, og utøverne skulle 
improvisere ved å bruke kroppsvekt 
mot hverandre. 

– Jeg har alltid hatt en kropp som 
har vært på plass, som har vært sterk 
og veltrent. Jeg har kunnet stole på 
den. Men da jeg skulle lene meg 
mot en av de andre utøverne, knakk 
det plutselig inni brystet. Etter hvert 
gjorde det bare mer og mer vondt, 
sier hun. 

Heidi tenkte at det var et rib-
beinsbrudd. Men smertene var 
uutholdelige og de vedvarte. Et-
ter hvert dukket det også opp 
noen klumper på siden av brys-
tet, og da sa legen at hun måtte 
undersøkes nærmere. I starten av 
2020 ble hun scannet og fikk be-
skjed om at hun var benskjør og 
at det var et kompresjonsbrudd. 

Likevel kjente Heidi at noe ikke 
var som det skulle i kroppen. Når 
hun tenker tilbake, hadde hun len-
ge følt på en matthet. Men da det 
dukket opp en liten kul på siden av 
brystvorten, gikk hun rett til legen 

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Halvard Lundgård

som sendte henne videre. Hun had-
de én stor og én liten svulst i brystet, 
og det ble tatt biopsi med én gang. 

– Det var et sjokk, for det gikk så 
fort. Men samtidig er jeg også vel-
dig glad for at det gikk raskt. Jeg 
hadde kanskje gjort noe med det 
tidligere, hadde det ikke vært for 
bruddet, forteller Heidi.

Gå til mammografi!
Heidi tar seg en liten pause. Hun 
har noe viktig på hjertet, en oppfor-
dring til alle kvinner: 

– Jeg hadde ikke vært flink til å 
gå til mammografi… Jeg tenkte at 
jeg hadde så små bryst at jeg kunne 
kjenne forandringene selv, sier hun.

Hun oppfordrer andre til å lære 
av hennes feil. Gå til mammografi 
når du blir innkalt, oppfordrer hun. 
Selv var hun 58 år og hadde lagt til 
side en rekke brev med mammogra-
fi-invitasjoner. 

Heidis behandlingsforløp startet 
med cellegift for å krympe svulste-
ne i bryst og lymfekjertler. Deretter 
ble det operasjon. Hun visste lite i 
forkant av inngrepet, og følte at den 
informasjonen hun fikk var grei nok, 
selv om hun ikke kunne være med 
og påvirke. Heidi stolte på at legene 
visste hvor mye som måtte fjernes av 
brystet, men det ble likevel et sjokk 
da hun måtte fjerne hele brystet.

Sorg over det tapte 
brystet
– Jeg fikk en kjempereaksjon etter-
på, da jeg skulle ta en mammogra-
fi av arret og det friske brystet. Det 
er kanskje Ikke noe rart, jeg hadde 
ikke hatt noe valg. Jeg hadde stått i 
løpet under behandlingen og ope-
rasjonen, mens reaksjonen kom et-
terpå, forteller hun stille.

Før hun fikk brystkreft, hadde 
hun vært gjennom en lang reise og 
jobbet seg frem til at hun var glad 
i kroppen sin, selv om den ikke var 
«perfekt». Det har nok hjulpet hen-
ne i etterkant av operasjonen. 

– Det har ikke vært enkelt, og 
jeg har vært gjennom mange følel-
ser og tanker dette året. Jeg hadde 
regnet med at jeg måtte fjerne hele 
brystet på grunn av størrelsen på 
svulsten, men følte på en sorg da le-
gene bekreftet dette. Hvordan kom 
det til å bli? Jeg sørget over å måtte 
amputere bort en del av kroppen 
min, forteller hun. 

Heidi har ammet fire barn, og 
begynte å reflektere over at hun 
var takknemlig for alt brystet had-
de gjort. Det hadde faktisk gjort 
jobben sin, hun hadde fått brukt 
det til noe. 

– Å komme i min situasjon, med 
alt brystkreften har ført med seg, har 
nesten blitt en gave. Å kjenne det på 
kroppen, det man har kjent at man 
står for, har blitt et poeng for meg, 
sier Heidi, som fylte 60 år i sommer.

 Heidi kjøpte en hytte i Våler i Vi-
ken rett før hun fikk brystkreftdiag-
nosen. Her har hun hentet mye kraft. 

Skriving har lenge vært terapi for 
Heidi, og var en hjelp under celle-
giftbehandlingen og tiden etterpå. 

– Selv da jeg var på det sykeste 
og det bare var en slagmark inni 
meg, klarte jeg likevel å falle tilbake 

Asymmetriens 
skjønnhet

Heidi kjøpte en hytte i Våler i Viken 
rett før hun fikk brystkreftdiagnosen. 
Her har hun hentet mye kraft. 

VALGTE BORT REKONSTRUKSJON
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Jeg har tatt dette valget og 
er opptatt av at kroppen 

bærer historien sin. Den er 
perfekt i sin uperfekte form.
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– Bruker du protese?
– Jeg har gått lite med BH tidlige-

re, og nå er den helt borte. Jeg går 
ikke med protese. Jeg fikk med meg 
noen puter fra sykehuset, men de 
har aldri blitt brukt. Vi er forskjellige, 
sier Heidi.

Hun har vært vant til å ha små 
bryst, og derfor har ikke endringen 
vært så synlig. 

– Jeg har tatt dette valget og er 
opptatt av at kroppen bærer his-
torien sin. Den er perfekt i sin uper-
fekte form. Vi bærer alle på historier. 
Arret mitt er en del av meg nå, og det 
skal jeg ikke for enhver pris skjule. 

Hvis hun ikke blir glad i arret, selv 
om det er pent, kan hun vurdere å 
bruke en ensidig BH som skjuler ar-
ret når hun skal på stranden. 

Heidi understreker at det ikke 
noe som er riktig eller galt.

– Jeg har all respekt for dem som 
velger rekonstruksjon. Men i tråd 
med mitt kroppsideal, valgte jeg 
dette.

– Forstår du kvinner som velger 
dobbel mastektomi?

– Jeg hadde en venninne som 
valgte dette fordi hun var gene-
tisk disponert, så tanken slo meg. 
Men jeg opplevde ikke at dette var 
et reelt valg jeg fikk tilbud om. Det 
hadde kanskje vært mer logisk for 
meg hvis brystene var større. Men 
med små bryst ville det uansett ikke 
bli noen feilbelastning som følge av 
asymmetrien, forklarer Heidi.

VALGTE BORT REKONSTRUKSJON REKONSTRUKSJON ETTER BRYSTKREFT
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til skrivingen. Det hjalp å sette ord 
på følelsene, og jeg har f.eks. en 
mappe som heter cellegift-poesi.  

Asymmetriens 
skjønnhet
Nylig var hun med i danseforestil-
lingen «ALL – a physical poem of 
protest.» Den handler om at alle er 
forskjellige med ulike fasonger og 
kropper. I deler av forestillingen skal 
man kunne være naken. 

– Det gjør noe med publikum når 
de ser nakenheten på scenen. Folk 
blir så berørt og glemmer at det er 
nakne kropper. Man ser seg selv som 
i et speil. Det er vakkert i sin natur-
lighet. Jeg vil vise asymmetrien min, 
som er en del av mitt liv nå, sier Heidi.

Det føles både betydningsfullt 
og meningsfullt å få være med på 
forestillingen. Den bekrefter hennes 
nye kroppsideal. Det har også vært 
deilig å komme ut av kreftbobla, 
som bare har handlet om henne og 
sykdommen. Hun er takknemlig for 
at hun klarer å være med, selv om 
hun blir sliten.

Brystprotesetanker
å være kvinne
nok
for andres
normalitets-
oppfatning

fanget i et
kroppsideal

eller

menneske
nok med
arrene fra
egen
livshistorie

seg selv
i sin
ufullkomment
fullkomne
unikhet

Fantomsmerter
og en
visshet
om at

jeg
er

like fullt og
enda mer

Skrevet av Heidi, 2021

Heidi Steen Jensen oppfordrer andre 
til å lære av hennes feil. Gå til mam-
mografi når du blir innkalt, påpeker 
hun. Selv var hun 58 år og hadde lagt 
til side en rekke brev med mammo-
grafi-invitasjoner.

– Pasienter som velger brystbe-
varende kirurgi har minst like god 
prognose som de som fjerner hele 
brystet. Vi anbefaler brystbevaren-
de operasjon der det er mulig, men 
det er pasienten selv som velger. De 
som vil fjerne brystet, bør få velge 
om de vil ha primær eller sekundær 
rekonstruksjon, eventuelt om de 
ikke ønsker noen rekonstruksjon, 
sier Ellen Schlichting. 

Det er store forskjeller i Norge 
når det gjelder hvor mange som 
får utført  primær rekonstruksjon. I 
2012 kom det nye anbefalinger som 
tilsa at alle pasienter som måtte, el-
ler selv ønsket å fjerne hele brystet, 

skulle få tilbud om primær rekon-
struksjon. I Oslo er det i dag ca. 74 % 
av kvinner under 70 år som får pri-
mær rekonstruksjon. De resterende 
26 % er gjerne pasienter med alvor-
lige bakenforliggende sykdommer, 
røykere eller de som ikke ønsker et 
rekonstruktivt inngrep. 

Foretrekker sekundære 
rekonstruksjoner
– Ved andre sykehus er det kun helt 
ned mot 25 % av brystkreftpasien-
tene som får utført primær rekon-
struksjon. Hvorfor følger ikke disse 
sykehusene anbefalingene i de na-
sjonale retningslinjene? Man kan 
spørre seg om disse pasientene får 
en litt annen informasjon om mu-
ligheten for primær rekonstruksjon, 
undrer Schlichting.

De europeiske retningslinjene til 
Eusoma, European Society of Breast 
Cancer Specialists, anbefaler at 40 % 
av alle som må fjerne brystet, skal få 
utført primær rekonstruksjon. Der-
med følger ikke alle norske sykehus 
de europeiske anbefalingene. For 
Norge samlet får 49 % av kvinner 
under 70 år primær rekonstruksjon 
etter fjerning av brystet, og dette er 
innenfor EUSOMAs kvalitetsmål.

Hvorfor så ulikt tilbud?
Årsakene til de store forskjellene 
kan være flere, tror Schlichting. 

– Etter at de nye anbefalingene 
kom i 2012, var det mange syke-
hus som manglet en plastikkirurg. 
Brystkreftkirurgene opererer gjerne 
sammen med en plastikkirurg ved 
store rekonstruktive inngrep, men 

Alle kropper har sin 
skjønnhet. Estetikken er 

mye mer mangfoldig.

Brystkreftpasienter 
må selv få velge

Alle norske brystkreftpasienter må få en reell valgmulighet i forbindelse 
med brystkreftinngrep, oppfordrer Ellen Schlichting, kirurg og leder 

for bryst- og endokrinkirurgi ved Oslo Universitetssykehus.

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Erik Thallaug/Fotofolk
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der man ikke har plastikkirurg, skal 
man henvise til nærmeste sykehus 
som har denne kompetansen. Det er 
nok ikke alltid at pasienter blir hen-
vist videre for et slikt rekonstruktivt 
inngrep, forklarer hun.

En annen årsak kan være at noen 
sykehus mener at sekundær rekon-
struksjon kan være en fordel fordi 
man ikke alltid vet om pasienten skal 
ha strålebehandling eller ikke etter 
gjennomført primæroperasjon. 

– Strålebehandling kan gjøre at 
rekonstruksjonsresultatet ikke blir 
optimalt, som at det dannes en kap-
sel rundt protesen eller at protesen 
skrumper. Men ofte vet man at pasi-
enten ikke skal ha strålebehandling 
etter operasjonen, og disse pasien-
tene bør i alle fall få tilbud om pri-
mær rekonstruksjon, understreker 
Schlichting.

Hun forteller at Oslo universitets-
sykehus tilbyr primær rekonstruk-
sjon også til pasienter de vet skal ha 
strålebehandling i ettertid. 

– Da slipper pasientene å våkne 
opp flate etter operasjonen, og i de 
fleste tilfeller ser vi ingen skader av 
strålebehandlingen på det kosme-
tiske resultatet. Der det blir protese-
komplikasjoner har vi mange mulig-
heter for å korrigere dette, sier hun. 

Hun forteller at det nok også kan 
være at noen pasienter ønsker å bli 
operert på sitt lokalsykehus uten re-
konstruksjon for å slippe å reise for å 
få en rekonstruksjon et annet sted, 
noe som kan innebære sykehusinn-
leggelse i flere dager.

Bakgrunnsinformasjon
– Får norske brystkreftpasientene den 
nødvendige informasjonen om sine 
valgmuligheter? 

– Det avhenger nok av brystkreft-

– De som vil fjerne brystet, bør få velge om de vil ha primær eller sekundær 
rekonstruksjon, eventuelt om de ikke ønsker noen rekonstruksjon, sier Ellen 
Schlichting, som er kirurg ved Oslo Universitetssykehus.
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kirurgen man har samtale med før 
operasjonen og det enkelte syke-
hus sine tradisjoner med hensyn 
til rekonstruktiv virksomhet. Det 
er et rådende prinsipp for all hel-
sehjelp i Norge at alle skal ha lik 
tilgang og tilbud på dette uansett 
hvor i landet man bor, understre-
ker Schlichting.

Dette temaet engasjerer kirurgen 
ved OUS.

– Jeg som kvinne bør selv få be-
stemme om jeg ønsker rekonstruk-
sjon eller ei, men det bør være etter 
grundig gjennomgang av fordeler 
og ulemper ved ulike operasjons-
metoder. Det er du som bestemmer! 
sier hun med ettertrykk. 

Pasienter kan også gå inn på 
nettsiden om samvalg ved bryst-
kreft som man finner på Helsenor-
ge.no. Der kan du finne bakgrunns-
informasjon som kan være nyttig 
ved valg av operasjonsmetode.

Å «gå flat»
– Er det mange brystkreftpasienter 
som ønsker å fjerne begge bryst, «å gå 
flat», direkte oversatt fra det engelske 
uttrykket «going flat»?

– Det å gå flat kan gjelde på både 
én og to sider. Erfaringsmessig er 
det få pasienter over 70 år som øn-
sker primær rekonstruksjon. De vil 
gjerne helst ha et minst mulig ope-
rativt inngrep og vil gjerne gå flate 
på én side. Noen yngre pasienter 
etterspør at vi også fjerner det friske 
brystet, slik at de kan gå helt flate på 
begge sider. Årsakene til dette kan 
være flere, men noen mener det 
er mer praktisk, de slipper å bruke 
eksterne proteser og noen velger å 
pynte på operasjonsarrene med ta-
toveringer, forteller hun.

Noen ønsker å fjerne det friske 

brystet i den tro at det gir en bedre 
prognose, men dette er ikke tilfelle, 
understreker kirurgen.

– Selvfølgelig kan det skje at man 
kan få brystkreft i et gjenværende 
bryst, men sannsynligheten for det 
er svært liten. Prognosen er knyttet 
til den første svulsten man ble ope-
rert for. Selv om begge brystene er 
fjernet, kan det oppstå tilbakefall 

av kreft langsmed operasjonsarret 
eller ved spredning til organ i krop-
pen, understreker Schlichting.

Men det hender pasienter øn-
sker å fjerne et friskt bryst av andre 
årsaker.

– Prinsipielt ønsker vi ikke å fjer-
ne et friskt bryst. Dersom man øn-
sker å fjerne begge bryst på grunn 
av tyngde- og symmetriårsaker, kan 
dette vurderes der det ikke skal gjø-
res rekonstruksjon. Men det er noe 
man må tenke nøye gjennom og 
diskutere med brystkreftkirurgen. 
Dersom man blir enige om et slikt 
inngrep, så gjøres det i samme ope-
rasjon, forklarer hun.

Noen brystkreftopererte blir ikke 
fortrolige med eksterne eller inn-

vendige proteser. Det kan føles som 
et fremmedlegeme, også om prote-
sen er operert inn under huden.

– Proteser i BH-en kan være tun-
ge å bære på. De kan skli litt, selv 
om de ligger i lommer. Noen velger i 
stedet «gå flat» – og heller bare bru-
ke ekstern protese og BH når man 
føler for å pynte seg, sier hun.

Hvis pasienten har store bryster 
og må eller ønsker å fjerne ett bryst 
uten rekonstruksjon, kan reduk-
sjonsplastikk av det gjenværende 
brystet være et godt alternativ. Da 
blir det mindre sideforskjell også 
om man bruker en ekstern protese, 
forklarer kirurgen.

Mer praktisk
Hvis det praktiske er et argument, er 
det ingen tvil om at det er mer prak-
tisk å «gå flat». Men kirurgen under-
streker at pasienten må tenke seg 
nøye om før man velger en dobbel 
mastektomi.  

– Mange brystkreftpasienter er i 
sjokk når de får diagnosen og står 
foran et langt behandlingsløp. Ofte 
har man kort tid å bestemme seg på 
før operasjonen. Mange rekker ikke 
å skaffe nok informasjon til å ta et 
begrunnet valg. Man er i en sårbar 
posisjon og kan beslutte noe man 
angrer på, sier hun.  

Men du har en retrettmulighet 
hvis du angrer deg, understreker 
Schlichting.

– Har du valgt en dobbel mas-
tektomi, går det fint å få gjort en 
sekundær rekonstruksjon senere, 
beroliger hun.

Kroppsideal
– Idealene for hva som er feminint og 
kvinnelig har endret seg de siste tiåre-
ne. Det er i dag en større toleranse for 

Men der man ikke har 
plastikkirurg, så bør man 

henvise til nærmeste 
sykehus som har denne 

kompetansen. Det er nok 
ikke alltid at pasienter blir 

henvist til et annet og gjerne 
større sykehus for et slikt 
rekonstruktivt inngrep.

Ellen Schlichting er opptatt av at kvinner selv bør få bestemme om de ønsker 
rekonstruksjon eller ei, men det bør være etter grundig gjennomgang av for-
deler og ulemper ved ulike operasjonsmetoder. 
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variasjon i samfunnet generelt, både 
når det gjelder utseende, kjønn og 
seksualitet. Tror du dette vil påvirke 
valgene til brystkreftpasienter frem-
over? 

– Det er pasientene som skal be-
stemme valg av operasjonsmetode. 
Vi er alle ulike og har ulike preferan-
ser, og dette må aksepteres. Som 
kirurger skal vi gi balansert informa-
sjon om fordeler og ulemper ved de 
ulike operasjonsmulighetene. Det 
betyr også at vi ikke bør «pushe» pa-
sienter i retning av rekonstruksjon, 

selv om vi personlig skulle mene at 
det er det riktige å gjøre, sier hun 
med alvor i stemmen. 

Da sykehusene begynte med 
primære rekonstruksjoner i Norge i 
2012, syntes mange kirurger at dette 
var et flott, nytt tilbud til pasientene, 
forteller Schlichting.

– Som ved innføring av alle nye 
operasjonsmetoder, får det gjerne 
vind i seilene og mange vil lære seg 
og benytte den nye metoden. Men 
rekonstruksjon er ikke for alle, og de 
siste ti årene har vi lært mye om for 

BRYSTINNGREP

PRIMÆR REKONSTRUKSJON: En direkte (primær) 
rekonstruksjon betyr at du blir operert for brystkreft 
og får rekonstruert et nytt bryst i samme inngrep. Det 
er flere måter å rekonstruere bryst som fjernes:

• Direkte rekonstruksjon med protese, der en sili-
konprotese legges under eller over brystmuske-
len. 

• Rekonstruksjon ved brystbevarende kirurgi, der 
kun deler av brystet fjernes og brystvevet omfor-
mes ved et brystløft eller reduksjonsplastikk.  

• To-trinns operasjon der en ekspanderprotesee 
legges over eller under brystmuskelen. Ekspan-
derprotesen fylles med saltvannsløsning for å 
utvide området, og blir erstattet med en silikon-
protese når området er ferdig ekspandert og 
nødvendig kreftbehandling er gjennomført.

FORSINKET REKONSTRUKSJON: Brystet rekon-
strueres 6-12 måneder etter brystkreftbehandling.

• Rekonstruksjon av bryst med eget vev fra f.eks. 
magen, eller at det brukes hud og fett fra områ-
det omkring brystet.

• Rekonstruksjon med protese/brystimplatat. 
Silikonprotesen legges under eller over bryst-
muskelen. Noen ganger legges det inn ekspan-
derprotese som fylles opp gradvis i tiden etter 
operasjonen. Disse erstattes av silikonprotese 
når ønsket volum er oppnådd.

«Å gå flat»: Brystvegg-rekonstruksjon etter mastek-
tomi der man rekonstruerer konturen på brystveggen 
etter å ha fjernet ett eller begge bryst. Under inngre-
pet blir ekstra hud, fett og annet vev fra brystområdet 
fjernet. Det gjenværende vevet strammes og glattes 
ut slik at brystveggen ser flat ut. 

(Kilde: National Cancer Institute og Oslo Universitetssy-
kehus)

hvem og når dette tilbudet best bør 
benyttes, sier hun. 

Hun forteller at det har vært en 
voldsom økning av pasienter som 
velger «flat closure», eller dobbel 
mastektomi, i USA de siste årene. År-
saken til den store økningen skyldes 
nok flere faktorer. 

– Noen pasienter trodde at prog-
nosen ble bedre, men det er ikke 
tilfelle. I tillegg er det mange ame-
rikanske pasienter som får gratis re-
konstruksjon gjennom helseforsik-
ringen sin. 

Dermed velger mange en dobbel 
mastektomi med samtidig primær 
rekonstruksjon med protese. 

– For mange amerikanske kvin-
ner er det et ideal å få «silikonbryst» 
av ønsket størrelse. Og når man da 
kan få det gratis på forsikringen, 
så tror jeg det bidrar til at man-
ge amerikanske kvinner har valgt 
denne løsningen. Brystkreftkirur-
ger i USA fortviler over denne res-
surssløsingen, og støtter det heller 
ikke sett fra et kreftperspektiv, sier 
Schlichting.

– Dersom man ønsker å fjerne 
begge bryst på grunn av tyng-
de- og symmetriårsaker, kan 
dette vurderes der det ikke skal 
gjøres rekonstruksjon. Men det 
er noe man må tenke nøye gjen-
nom og diskutere med bryst-
kreftkirurgen, understreker El-
len Schlichting.



 

noen å snakke med=? 
møt andre brystkreftberørte 

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

BRYSTKREFTFORENINGEN

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

Brannvaktsgate 21, 3256 Larvik  Tlf: 954 12 300
Kammegaten 4, 3110 Tønsberg  Tlf: 919 24 990
www.sykepleierklinikken.no

Snipetorpgata 3, 3715 Skien  Tlf: 35 52 32 78
www.janussykepleieartikler.no

Vi tilbyr tilpasning og veiledning til 
deg som trenger brystprotese.

Vi har kompetansen til å hjelpe deg til finne den riktige 
protesen og en god BH. Flere ganger årlig blir vi oppdatert på 
nyheter og har alltid de nyeste modeller av proteser, undertøy 

og badedrakter tilg jengelig i butikken. 
Vi har også postoperative kompresjonsplagg.

Velkommen til oss

Vestfold og Telemark

Vi er medlem av Bandakjeden 
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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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HISTORIEN BAK BILDETLIK T TILBUD

– Hva kan årsaken være til at det ikke 
er likt tilbud om primær rekonstruk-
sjon til norske brystkreftpasienter 
uavhengig av bosted?

– Det er viktig å huske på at det 
er forskjellig volum ved de ulike 
sykehusene. Jo lavere tall, dess mer 
unøyaktig blir det, og dette får store 
utslag på grafene, forklarer seksjon-
soverlege ved Drammen sykehus, 
Helle Skjerven. 

Hun er opptatt av at det bør være 
likt tilbud til alle brystkreftpasienter, 
uavhengig av hvor du bor. Og at alle 
skal få et tilbud om primær rekon-
struksjon hvis det ikke foreligger 
kontraindikasjoner. 

– Ved små sykehus kan det være 
lite hensiktsmessig å opprettholde 
et tilbud om primær rekonstruk-
sjon hele året hvis volumet på pa-
sienter er svært lavt. Da må man 
kunne henvise til et annet sted som 
har dette tilbudet. Pasientene blir 
syke hele året, selv om det er som-
merferie, jul eller påske, forklarer 
kirurgen. 

Det ligger også et stort ansvar 
på kirurgen om å informere pasien-
ten om valgmulighetene, påpeker 
Skjerven.

– Alle skal ikke rekonstrueres. Pa-
sienten står selvfølgelig helt fritt til 
å si: Jeg ønsker ikke dette – eller jeg 
ønsker ikke dette nå. Kirurgen må gi 
pasienten god og riktig informasjon 
og sørge for at alle forstår hva valge-
ne innebærer, sier hun.

– Likt tilbud er viktig, og det må 
være god kvalitet på tilbudet!

Det understreker overlege Helle Skjerven. I den ferske rapporten 
fra Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft ser man fremdeles en 

variasjon i tilbud om primær rekonstruksjon på landsbasis. 

Robuste linjer
Hun understreker at små sykehus 
må opprette godt samarbeid med 
større sykehus som tilbyr denne ty-
pen kirurgi, hvis de ikke har dette 
tilbudet selv. 

– Sykehusene må etablere robus-
te linjer og kunne tilby behandlin-
gen året gjennom. 

Hun tror sykehusene bør kunne 
samarbeide bedre på tvers, men 
også internt der plastikk kirurger er 
tilgjengelig ved sykehuset. 

– Det er viktig å få til gode linjer. 
I Vestre Viken har vi tatt over kirur-
gien i Vestfold, og nå gjøres de pri-
mære rekonstruksjonene i Dram-
men og mindre kirurgiske inngrep 
i Vestfold. Man er avhengig av et 
helt team rundt denne typen kom-
pliserte inngrep. Det handler ikke 
bare om selve operasjonen, men 
også konsultasjoner og oppføl-
ging. Kompetansen på teamet må 
være tilfredsstillende, understreker 
Skjerven.

Vestre Viken hadde 38 % dek-
ningsgrad for primære rekonstruk-
sjoner i 2020. Andre sykehus har 
også noe lavere tall sammenlignet 
med 2019, og det er sannsynlig at 
koronapandemien kan ha påvirket 
disse operasjonstallene. 

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Privat

Sjefsoverlege ved Drammen Sykehus, 
Helle Skjerven, er opptatt av at alle 
brystkreftpasienter skal få det samme 
tilbudet, uavhengig av hvor man bor.

Foto: Kristine Crosby

Venninnen og fotograf Kristine 
skulle lage et fotoprosjekt om syk-
dom. Hun visste at venninnen Lotte 
Elisabeth var veldig syk, og spurte 
om hun ville stille opp. Kristine vis-
ste ikke at venninnen hadde fjer-

net brystet, og fikk vite det rett før 
fotografering. Lotte Elisabeth har 
fått diagnosen brystkreft to gan-
ger. Den ble oppdaget da hun var 
19 år, og hun fikk tilbakefall ett år 
etterpå.

Brystkreft 
i ung alder



2928

BEHAGELIG UNDERTØY BEHAGELIG UNDERTØY

Selv om hun ikke hadde noe desig-
nerfaring fra før, bestemte hun seg 
for å skape sexy undertøy for en-
brystede kvinner. Inspirasjonen var 
den kvinnelige 1700-talls sjørøveren 
Anne Bonny fra Irland. Men heller 
enn en lapp foran øyet, lagde Noelia 
en lapp foran brystet som var borte. 
En myk lapp, laget av både økolo-
gisk bomull, kashmir og kvalitets-

silke. Et annet navn på BH-en er The 
Mastectomy Patch.

Nytt perspektiv
– Mange kvinner er stolte over arret 
sitt og viser det gjerne fram, men 
poenget med min Anna Bonny-BH 
er å flytte perspektivet på en enkel, 
men virkningsfull og vakker måte, 
sier Noelia Morales til magasinet 
ALTSÅ!

Hun forteller at da hun valgte 
å ikke rekonstruere, mente både 
venner og leger at hun var i for-
nektelse. 

– Men nei. De var i fornektelse. 
De har problemer med én pupp. 
Samfunnet vil ikke ta inn over seg 
at en kvinne selvfølgelig kan være 
like sexy, feminin og kvinnelig med 
ett bryst som med to, sier Noelia til 
magasinet.

Du kan lese mer om udertøymo-
dellene og forhistorien på nettsiden 
www.annabonny.com

Pris pr. stk fra 90 Euro. Monoki-
ni til strandbruk koster 49 Euro. Du 
kan også velge en BH som skjuler et 
større arrområde, som på coverbil-
det av ALTSÅ!

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Faksimile fra ALTSÅ! 
nr. 4, 2020.

Skapte behagelig undertøy 
for brystkreftopererte

Da Noelia Morales kom hjem etter brystkreftoperasjonen, 
ble hun kastet inn i det hun oppfattet som en utdatert og 

ulekker gren av motebransjen, den som håndterer protese-
undertøy, fortalte hun til magasinet ALTSÅ! i 2020.

Du kan f.eks. velge en 
modell i dus rosa eller 

en lekker monokini 
med paljetter til 

å ha på stranden. 
Foto: Produsenten
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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

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

Nå i flere og større størrelser!Nå i flere og større størrelser!

www.camp.no

Behå
Massasje
En unik behå i microfiber. Behåen har 
sømløse, formede cuper og myke lett 
vatterte elastiske skulderbånd. 

Massasjebehåen får du i fargene 
hvit, beige og svart. Den finnes i 
størrelse 75AA - 115D og den 
svarte opp til størrelse 115DD.

Athene_2021_MassageBH_NO.indd   1Athene_2021_MassageBH_NO.indd   1 2021-09-29   14:14:192021-09-29   14:14:19

www.bonjour-lue.com 

      
Lekre luer for alle årstider og enhver anledning 

Åse Hirsch-Nilsen, mobil 99731119 
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HVIS DU BLIR MEDLEM, 
HJELPER VI ENDA FLERE! 

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

Vi hjelper og støtter brystkreftberørte og ivaretar deres 
interesser.

Brystkreftforeningen har hovedkontor i Oslo og lokal-
foreninger over hele landet.

Se våre ulike medlemskap på brystkreftforeningen.no

Støtt oss med

Vipps-nummer
98087
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– Da jeg opprettet kontoen, kjente jeg ingen på min 
egen alder som hadde fått brystkreft, sier 42-åringen til 
Brystkreftforeningen. 

Ann Iren ønsket å informere både pårørende og an-
dre i samme situasjon om hvordan det er å ha kreft. 
Selv om alle får individuell behandling, ønsket hun å 
formidle hva det er som skjer, hvordan det er å bli ope-
rert og få strålebehandling og om hvordan tiden etter-
på oppleves. 

– Dagene er ikke det samme. Man klarer ikke det 
samme som før. Hvis du har en vond dag, er trøtt og har 
vondt i hodet, er det viktig å ikke grave seg ned i tanke-

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Privat

-  Jeg ønsker å 
være åpen om 

kreften for å være 
et ansikt utad

Det skriver Ann Iren Aase på Instagramkontoen 
@brystkrefticovidtid. Alenemoren fikk 
brystkreftdiagnosen 13 januar 2021.

Øverst til venstre: Ann Iren Aase har bare fått positive reaksjoner etter at hun 
begynte å dele poster om brystkrefterfaringene sine på Instagram.

Øverst i midten: 13 januar fikk jeg beskjeden: «Du har brystkreft» Dette hadde 
jeg egentlig gått og kjent på lenge at jeg trodde det var, men det ble et sjokk å få 
beskjed uansett. Jeg trodde jeg hørte feil, drømte eller misforstod, men det gjorde 
jeg ikke. Det tøffeste var å fortelle dette til familien og barna mine. Jeg er utrolig 
takknemlig for alle meldinger jeg har fått! Folk som er positive og er glad for at jeg 
er så åpen. Jeg kjenner for min egen del at det er en styrke å være åpen om dette.

Øverst til høyre: Denne puten fikk jeg på sykehuset da jeg fikk dato for opera-
sjon. For meg symboliserer den omsorg. Den er hjemmelaget. Puten er ikke bare 
et hjerte, men den er til å ha mellom armen og brystet etter operasjonen, for å 
lette på smerter. Den har vært en trofast venn for meg etter operasjonen og jeg 
er utrolig takknemlig for at det er frivillige der ute som har laget den til oss som 
gjennomgår dette.

I midten til høyre: Etter to fantastiske dager på tur, sier kroppen at den trenger 
hvile. Da er det ikke annet å gjøre enn å høre etter og gi den det den trenger for 
å restituere seg. Livet mitt hadde ikke vært det samme uten hund. Han er med 
meg i både opp og nedturer. Han er kanskje liten, men han har et stort hjerte av 
gull! Han er den som kan pushe meg til å komme meg ut, når jeg trenger det. Han 
er også den som passer på meg når jeg trenger hvile og tar gladelig en powernap 
sammen med meg på sofaen.

Nederst til høyre: I dag sitter jeg på terrassen og prøver å samle krefter, mens 
jeg nyter en god kopp kaffe og varmen fra solen. Om 3 uker skal jeg på kontroll 
på sykehuset. Når jeg tenker på det, får jeg klump i magen. Så jeg prøver å være 
her og nå og ta en dag om gangen. Hva er vel ikke bedre da enn sol og god kaffe.

ne. Ikke syns for mye synd på deg selv, oppfordrer hun.
Målet hennes har vært å ta én dag av gangen. Både de 
gode og dårlige dagene. 

– Ta de gode dagene én dag av gangen også, og nyt 
dem! Spar energien på de gode dagene, så du har mer å 
gå på til de dagene som ikke er så gode. De dagene det 
verker og du har smerter og er trøtt. Ikke gi opp! Det kan 
snu, sier Ann Iren.

Si takk
Hun har også funnet ut at det er lurt å hente frem noe du 
kan være takknemlig for hver dag når du våkner. 

– Det er alltid noe du kan være takknemlig for. Det er 
viktig å holde fast på det når man er i en krise. 

– Hva slags reaksjoner har du fått? 
– Jeg har bare fått positive reaksjoner. Folk som har 
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Da jeg fikk kreft, hadde jeg aldri trodd at dagene skulle 
være så forskjellige etter behandling. Jeg trenger enda mye 
hvile. I går fikk jeg mulighet til å gjøre noe jeg elsker, nemlig 
klatre. Jeg drev med dette for mange år siden. Det er ingen 
idrett jeg liker bedre, som både gir en enorm mestringsfø-
lelse og trener hele kroppen. Det var en fantastisk følelse å 
klare å komme helt til toppen av et 30 meter høyt fjell med 
5’er rute, når det i tillegg var glatt pga. regn. Det var ube-
skrivelig deilig å nå toppen! Jeg måtte samle krefter både før 
og etterpå. Men for en opplevelse og mestringsfølelse å klare 
dette på en god dag! Det var verdt all hvilen jeg trengte. Jeg 
følte meg så levende! Dette vil jeg huske resten av livet!

fått kreft etterpå, har takket meg for det jeg har lagt ut 
og sagt at det har hjulpet. Pårørende har takket og sendt 
meldinger, og er rørt til tårer fordi de kjenner seg sånn 
igjen. Det betyr mye for meg! 

Ann Iren startet Instagramkontoen fordi hun ville 
utgjøre en forskjell for andre og være en hjelpende 
person. 

– Jeg gikk en runde med meg selv. Skulle jeg gjøre 
dette? Ville det brenne meg ut hvis jeg fikk mange hen-
vendelser som var vanskelige å besvare? Men det har 
bare vært positivt. Jeg har fått kontakt med andre som 
har vært gjennom det samme. Jeg har fått så mye tilba-
ke, så det har hjulpet meg selv, også. Det ble mer enn jeg 
hadde trodd og har faktisk styrket meg. 

Informerte nettverket
Da Ann Iren fikk diagnosen, brukte hun de to første 
dagene på å informere alle hun kjente. Hun ønsket å 
være den som informerte og ga rett informasjon for å 
unngå rykter. 

– Folk kan lese på kontoen min om hvordan det går, 
og jeg trenger ikke å snakke om kreften hele tiden. Jeg 
kan heller henvise til den åpne kontoen, og så er jeg mer 
fri til å slippe å snakke om kreften når jeg trenger en pau-
se, forteller hun.

– Har du noen gang angret på at du har delt så mye på 
@brystkrefticovidtid? 

– Jeg har aldri angret. Hvis jeg har en dårlig dag og har 
mye vondt, lar jeg heller være å legge ut hvis det tapper 
meg for krefter. Jeg trenger ikke legge ut noe hver dag 
og tar en pause fra Instagram hvis jeg trenger det. Jeg 
eier min egen historie, og legger bare ut det jeg synes er 
greit. Jeg er ærlig, samtidig som jeg prøver å forklare det 
på en enkel måte. 

– Kan du anbefale andre å være åpne? 
– Hvis det er naturlig for deg. Alle er jo forskjellige. 

For meg har det vært rett, siden jeg er en åpen person. 
Det er lettere å være åpen for å slippe ryktene, folk kan 
snakke om ting som ikke stemmer. 

Fellesskap
En annen gevinst ved å være åpen, har vært fellesskapet 
på Instagram. 

– Alle som har vært gjennom det samme, backer hver-
andre opp på Instagram. Vi heier på hverandre og det 
tapper meg ikke for energi.  Du får en annen info av an-
dre, vi lærer av andre og forstår på et høyere nivå enn 
ved å bare google oss frem til informasjonen. Du kan stil-
le spørsmål direkte. Grunnen til at jeg valgte Instagram 
var at jeg er visuell, det er mer oversiktlig og de som vil 
kan følge meg. På Facebook har man mindre kontroll 
over hvor mye som kommer opp i feeden til andre, sier 
Ann Iren.

Hun avklarte med barna at hun kunne åpne kontoen 
og være et ansikt utad. 

Vi har fått tillatelse til å dele noen av bildene og inn-
leggene her. Du kan følge henne og lese mer på @bryst-
krefticovidtid

– Nå er det viktig å komme i gang 
med møteplasser der en kan få fag-
lig påfyll og gjenoppta det sosiale, 
sier Camilla Skare engasjert.

Camilla skarrer på r-en, men det 
er også alt som er igjen av stavan-
gerdialekten hun snakket i 13 år.

Hun minnes en god barndom 

i oljebyen, der alle lekte med alle. 
Hun sprang rundt i dynejakke og 
sjøstøvler og elsket å henge i stal-
len. Det var en annen tid. Foreldre-
ne var opptatt med sitt, og det var 
mye fri flyt og fri ferdsel blant bar-
na. Camillas far reiste mye og had-
de studert i USA. Han tok med seg 
spennende matoppskrifter hjem 
og fortalte historier fra reisene 
sine. Dette inspirerte datteren, som 
valgte å reise i farens fotspor over 

Daglig leder for Brystkreft-
foreningen: Camilla Skare
• Alder: 53 år
• Sivilstatus/familie: Single, 

to døtre, 19 og 22.
• Bosted: Oslo
• Tidligere jobber: 

Daglig leder i Indias 
barn, kampanjeleder i 
Amnesty, markeds- og 
kommunikasjonssjef 
i Econa, markedssjef 
i Finansforbundet 
og Sunkost.

Atlanteren. Hun tok en bachelor og 
master i USA, tilsvarende en norsk 
siviløkonomutdannelse. Siden fort-
satte hun å reise mye, både gjen-
nom jobben og privat.

Møt mennesker med nys-
gjerrighet
– Det å møte mennesker med en 
annen bakgrunn og fra en annen 
kultur, har lært meg mye. Det er 
viktig å prøve å se mennesket bak. 

– Vi må 
sikre at 
alle får 
det beste 
tilbudet 
de kan få!
Det sier Camilla Skare, som 1. oktober tok over roret som daglig leder 
for Brystkreftforeningen. Den erfarne skipperen gleder seg til å ta fatt 
på alle oppgavene som venter. 

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Erik Thallaug/Fotofolk
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Bakgrunnene former oss, og derfor 
ser vi verden med forskjellige øyne, 
påpeker Camilla.

Hun tenker seg om før hun utdy-
per:

– Vi kan velge hvordan vi ser men-
nesket foran oss. Hvordan velger vi 
å tolke den andres uttrykksmåter? 
Det er viktig å være nysgjerrig i ste-
det for kritisk dømmende, sier hun 
med alvor i de blå øynene.

Denne nysgjerrigheten tar hun 
med seg inn i sin nye jobb, og hun 
gleder seg til å bli kjent med både 
ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og 
samarbeidspartnere.

– Selv om alle organisasjoner og 
miljøer er ulike, opplever jeg at jeg 
forstår foreningens utfordringer. 
Jeg håper og tror at det at jeg er 
fremoverlent, resultatorientert og 
handlekraftig og dessuten glad i 
mennesker, gjør at jeg kan bidra til 
å ta foreningen videre.
– Hva tror du blir sentrale fokusområ-
der for Brystkreftforeningen fremover?
– Likepersonsarbeidet er et viktig 
og prioritert kjerneområde i dag 
og vil fortsette å være det. Det kan 
være behov for å ytterligere styrke 
eller legge bedre til rette for dette 
arbeidet for å nå ut til alle som øn-
sker det.

Medbestemmelse
Et annet viktig fokus vil være påvirk-
ningsarbeid.

– Vi må sikre at alle får det bes-
te tilbudet de kan få. Og både ulike 
medlemsgrupper og den enkelte 
pasient kan ha forskjellige behov, 
sier hun.

Påvirkning overfor aktuelle 
myndigheter og aktører for å sikre 
best mulig oppfølging og medbe-
stemmelse både under og etter 

Den nye daglige lederen i Brystkreftforeningen, Camilla Skare, gleder seg 
til å ta fatt på spennende områder som styrking av likepersonsarbeidet og 
påvirkningsarbeid.
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behandling, vil være et prioritert 
område. 

– Samtidig er det viktig at vi har 
de beste og mest hensiktsmessige 
screeningprogrammene som mulig, 
slik at vi tidlig får avdekket forstadier 
til brystkreft. Her er Norge dessverre 
ikke blant de beste i klassen, og det 
ønsker vi å gjøre noe med, fortsetter 
hun med engasjement i stemmen.

Det er mange spennende opp-
gaver som venter på foreningens 
nye leder. Da er det godt at hun har 
med seg noen solide verdier hun 
kan navigere etter i hverdagen.

– Integritet er en viktig verdi for 
meg, å handle ærlig og redelig og 
sørge for at ord og gjerninger sam-
svarer. Å stå for det man mener er 
rett, selv om det koster. Det er jeg 
opptatt av, og det gjør at folk vet 
hvor de har meg, sier Camilla og 
smiler.

En annen verdi hun styrer etter 
er raushet. Både det å være raus 
overfor andre, men også å møte an-
dre med åpenhet, nysgjerrighet og 
vennlighet.

– Vi må tolke andre i beste me-
ning! Gjerne ved å ta et skritt tilba-
ke før man vurderer andre og deres 
handlinger. Raushet er også å unne 
og ønske andre suksess – og faktisk 
hjelpe dem til det! Og så må man 
ikke glemme å være raus med seg 
selv, legger hun til.

Åpenhet er også en viktig verdi for 
Camilla. Åpenhet er nødvendig for å 
sikre effektiv kommunikasjon og re-
dusere misforståelser. Og slik hjelper 
man også andre til å ta gode valg.

– Jeg forsøker å lytte aktivt og re-
flektere over hvordan jeg møter og 
tolker andre. Å være åpen hjelper 
meg til å forstå andre og selv bli for-
stått slik jeg ønsker.

Mot til å tenke annerledes
Den engasjerte siviløkonomen spør 
om hun får lov til å føye til en siste 
verdi som er viktig for henne? 

– Mot er en undervurdert verdi. 
Jeg ønsker å være i førersetet i mitt 
eget liv, en skipper på egen skute! 
Ikke bare når jeg seiler, som er min 
favoritthobby på fritiden, men også 
på jobb. Men det er ofte lettere sagt 
enn gjort.

Når Camilla står foran en person-
lig utfordring, prøver hun å se for 
seg om hun – på sine eldre dager – 
ville være glad for at hun ikke gjorde 
det eller det, eller om hun vil være 
glad for at hun prøvde, selv om hun 
ikke skulle lykkes. Det har også vært 
viktig for henne å vise døtrene at 
man kan få til det meste, hvis man 
bare tør å satse.

– I et samfunn som er i stadig 
endring og hvor utviklingen går 
raskere og raskere, tror jeg man må 
være litt modig. Man må tørre å ten-
ke annerledes og av og til bryte med 
det etablerte. Til det trengs det mot, 
sier hun med ettertrykk.

– Hvordan vil du beskrive deg selv 
som leder?

– Jeg håper kollegaer oppfatter 
meg som en åpen, nysgjerrig leder 
som er til stede og er tilgjengelig – 
med godt humør! Det er viktig å le, 
og jeg ler lett, sier hun med et stort 
smil.

Camilla forteller at hun er resul-
tatorientert og får energi av å løse 
oppgaver og nå mål. 

– Teamarbeid og felleskap betyr 
mye – at vi lykkes og løser ting i 
fellesskap og gleder oss over hver-
andres suksesser. Det er viktig for 
meg at vi alle trives med det vi gjør 
og med hverandre, understreker 
hun. 

Det er lov å gjøre feil
Hun ønsker seg et arbeidsmiljø der 
alle er trygge på å spille hverandre 
gode, der man tør å tenke nytt og 
der det er lov å feile. 

– Skal man klare å skape en ar-
beidshverdag som man gleder seg 
til når man står opp om morgenen, 
er det en grunnleggende forutset-
ning at alle opplever at de gjør en 
jobb som er meningsfull og som de 
er stolte av, legger hun til.

– Når er du i flytsonen?
– Når jeg er motivert, engasjert, 

fokusert og såpass oppslukt at jeg 
glemmer tid og sted, svarer hun 
kjapt, før hun utdyper:

– Hvis man har de ferdighetene 
og ressursene (ikke minst støttespil-
lere) som skal til for å løse en utfor-
dring, blir enhver oppgave eller ut-
fordring et mål man ønsker å oppnå 
og gleder seg til å løse, og ikke et 
problem.

På fritiden liker Camilla å seile, 
gjerne regatta, og der gjelder det 
samme. Når man seiler er alle en-
keltpersoner og oppgaver, små som 
store, like viktige for at man skal lyk-
kes, påpeker hun.

– Når vi er enige om hvor vi skal 
og vet hva vi skal gjøre, er trygge på 
og spiller hverandre 
gode…  Når det er lov å gjøre feil og 
kommunikasjonen er konstruktiv og 
åpen. Da glemmer jeg tid og sted, 
sier hun. 

Det er i naturen Camilla henter 
energi.

– Jeg bruker naturen året rundt, 
men setter ingen farts- eller lengde-
rekorder, sier hun spøkefullt.  

– Noen ganger kan jeg bare ta 
med meg en bok ut, finne meg et 
øde sted med sol og gjerne god ut-
sikt og slappe av.

Latter og nordlys
Tidligere i høst inviterte Brystkreft-
foreningen Bergen til velværehelg 
på Sotra utenfor Bergen. Det var 
stor glede over at helgen endelig 
kunne gjennomføres etter flere år 
og to utsettelser på grunn av koro-
na, og 30 damer koste seg med 
spa-yoga, nydelige måltider, bad i 
sjøen og nordlys på himmelen. En 
av deltakerne, Hanne Bjørke, fikk 
diagnosen brystkreft i oktober 2017 
og har vært medlem av Brystkreft-
foreningen i ca. tre år. 

Hun synes noe av det flotteste 
med å være med på velværehelgen 
var samværet med andre i samme 
situasjon. Helgen var av full av latter 
og god stemning, forteller Hanne. 

– Det har alt å si at andre forstår deg 
og vet hvordan du har det. Du trenger 
ikke forklare noen ting. Det gjør at 
man ikke har dårlig samvittighet om 
man ikke deltar, eller må trekke seg 
tilbake for å hvile. Da senker man skul-
drene mer også, påpeker hun.

kjekt å henge med 
de gamle
En annen faktor som bidro til en 
vellykket helg, var sammensetnin-
gen.

– Vi har hele foreningen, både 
de over og under 45, og det var 
kjekt å henge med ungdommen. 
Det er veldig fint at alle er med. 
Man kan ha fordommer om at det 

Både Elisabeth (f.v), Evelyn, Hanne og Anita koste seg på velværehelg.

bare er sorgen å henge med de 
som er eldre, men sånn er det ikke, 
sier hun.

Hanne forteller at til og med fast-
legen advarte henne mot å gå på 
møter i regi av Brystkreftforeningen 
fordi det ville være så trist. Men det 
stemmer altså ikke.

– Alle er i godt humør, det er mye 
latter og galgenhumor. Et eksem-
pel på det var da vi var samlet på et 
hotellrom denne helgen. Vi var en 
gjeng mellom 35 og 70 år som snak-
ket om sexleketøy. Det ble en helt 
fantastisk samtale, og vi lo så vi gråt. 
Man blir kvitt litt fordommer og det 
er veldig sunt. Vi har rett og slett 
mye til felles, sier Hanne.

Glimt fra lokalforeningene
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Æresmedlem 
I 2020 ble Sandra Bolghaug utnevnt 
som ildsjel i Moss kommune. Bryst-
kreftforeningen Moss ønsker også 
å hedre henne for innsatsen og ut-
nevner henne til æresmedlem i lo-
kalforeningen.

I begrunnelsen til Moss kommune 
stod det at Sandra har vist hva kvin-
nesolidaritet og kvinnefellesskap 
betyr i praksis. Brystkreftforeningen i 
Moss setter stor pris på arbeidet San-
dra har utført, og uten henne had-
de vi ikke hatt noen lokalforening 
i Moss. Da foreningen ved starten 
av århundreskiftet sto i fare for å bli 
nedlagt, overtok Sandra ledelsen og 
bygde opp foreningen igjen. I dag er 
det en aktiv lokalforening med ca. 
240 medlemmer fra Moss og omegn.  

Fantastisk stemning i Danmark
Fem damer fra Brystkreftforeningen Agder sto klare på Sæby Feriecenter 
i slutten av august og tok imot 22 glade damer på foreningens tradisjonelle 
medlemstur til Danmark. Endelig var vi på tur igjen! Komiteen hadde gjort alt 
klart, kjøleskap var fylt opp og senger var ferdig oppredd. Det var bare å kose 
seg. På programmet stod Quiz, gåter, sangdiktning, fotooppgaver i Sæby, samt 
«Olympiade». Det var god mat og fantastisk stemning hele helgen, forteller 
Johanne S. Fredriksen og Åslaug Glud.

Tur til sagaøya Leka
Brystkreftforeningen Namsos og omegn arrangerte i høst en busstur til sa-
gaøya Leka. Leka er Trøndelags nordligste kommune, og er valgt til Norges 
geologiske nasjonalmonument. En del av øya er frodig og grønn, mens en 
del har et mer goldt landskap der serpentinitt og olivinstein gir en karakte-
ristisk gulrød farge. Øya har vært bebodd i over 10 000 år. Ordfører Elisabeth 
Helmersen tok oss med på en 28-km lang rundtur på øya, og vi fikk oppleve 
Leka kirke, Herlaugshaugen, som er landets største skipsgravhaug, og fjellet 
Lekamøya. Sagnet forteller at Lekamøya ble til fjell da sola rant. Vi tok en 
fotostopp i det gulrøde landskapet, forteller Gunn Mari Bjerre. 

Vi gikk og gikk…
Brystkreftforeningen i Moss har i 
koronaperioden invitert medlem-
mene til å delta på ukentlige gåtu-
rer rundt om i distriktet. Vi besteg 
«fjelltopper» (i flate Østfold) og har 
gått lange spaserturer langs sjøen. 
Underveis hadde vi kaffepause, og 
den gode samtalen tok vi hele vei-
en mens vi gikk. Noen ganger var 
det vanskelig å holde avstanden, 
men vi gjorde så godt vi kunne og 
passet på hverandre. I den tiden alt 
var nedstengt, og vi for det meste 
holdt oss hjemme for oss selv, var 
disse ukentlige turene en viktig sosi-
al arena. Nå som mye er gjenåpnet,  
er behovet mindre, og vi starter opp 
vanlig trim i våre basseng- og tre-
ningsgrupper på treningssentrene, 
skriver leder i Brystkreftforeningen 
Moss, Merete Torgersen. 
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uunnværlig
I tillegg til å være leder i lokalforenin-
gen, har hun også hatt verv i Ho-
vedstyret, vært medlem av Europa 
Donna og vært representant i flere 
brukerutvalg i Østfold. Sandra sitter 
nå som varamedlem i lokalstyret og 
er likepersonsleder i lokalforenin-
gen. Hun er uunnværlig for oss med 
all sin kunnskap om foreningen.

Som en liten takk for innsatsen 
har styret besluttet å utnevne San-
dra til æresmedlem av lokalforenin-
gen. Hun ble overrakt figuren balan-
sepunkt og en keramikkdame laget 
av en lokal kunstner. Dette skjedde 
på julemøtet i lokalforeningen, skri-
ver lederen av Brystkreftforeningen 
Moss, Merete E. Torgersen.

Har du eller noen andre i din 
forening organisasjonserfaring, 
eller ønsker å få det?

Bli med å forme fremtidens 
Brystkreftforening!  Alle med-
lemmer i Brystkreftforeningen 
er valgbare, du trenger ikke å ha 
tillitsverv i en lokalforening for å 
bli nominert.

Valgkomiteen mottar forslag 
på kandidater til Hovedstyre, 
Valgkomité og Kontrollkomité 
fra hele landet innen 20. januar 

Nominasjon av kandidater til hovedstyret

• Anne Marie Reberg Nessimo, leder 
Mob: 932 88 489 | Epost: anne.marie.nessimo@ntebb.no

• Harriet Blindheim    
Mob: 950 27 535 | Epost: hajabli@gmail.com

• Annette Nordby Strømnes   
Mob: 482 09 099 | Epost: qoc1961@gmail.com

• Sissel Agate Bø, vara 
Mob: 905 59 490 | Epost: sisselboe54@gmail.com

2022. Deretter lager vi vår innstil-
ling, som legges fram for Lands-
møtet 22-24 april 2022. For mer in-

formasjon se Brystkreftforeningen.
no eller ta kontakt med en av oss i 
valgkomiteen.
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Overlegen tar imot meg ved inngan-
gen til pasienthotellet på Radium-
hospitalet i Oslo. Det er en litt hustrig 
høstmorgen, men vi finner oss en lun 
krok ved vinduet og regn og vind blir 
helt uvesentlig når den engasjerte 
forskeren begynner å snakke. 

– Jeg har en mor som har hatt 
brystkreft og fulgte henne gjennom 
det. Da var jeg helt i startfasen av 
min egen legekarriere og så hvor 
viktig hennes kreftlege var for hen-
ne, og jeg tenkte at det må være 
flott å være så viktig for noen i en 
sånn fase av livet, minnes hun.

Planen var egentlig å bli fødsels-
lege. 

– Det måtte være noe eksisten-
sielt over det jeg skulle jobbe med, 
og tilfeldighetene gjorde at jeg kom 
inn i et doktorgradsprosjekt innen 
onkologi rett etter turnustjeneste. 
Og da var jeg solgt. Jeg har aldri 
angret. I onkologi er det mennesker 
og pårørende i krise, og det trengs 

gode kreftleger. Jeg var kanskje al-
dri den som var best i biokjemi på 
medisinstudiet, men har alltid vært 
glad i kommunikasjonsbiten og om-
sorgen som følger med det å være 
lege, sier Vandraas. 

Legekunst i møte med 
pasienter
Møtene pasienten får med kreftle-
gen er kortvarige og viktige. 

– Egentlig er det altfor kort tid. 
Alt vi sier veies på gullskål. Dermed 
blir det veldig, veldig viktig hva vi 
sier og hvordan det sies. Virkelig 
gode leger klarer å få de 30 minut-
tene til å være mer enn nok tid. Det 
er legekunst. Jeg har noen kollegaer 
som er sånn. De ser den de har foran 
seg og tør å være litt personlige. De 
tør å spørre og bry seg. De ser bort 
fra skjermen, posisjonerer seg mot 
pasienten og våger å være nær. Det 
er de legene som har inspirert meg 
mest, forteller hun.

Det er denne omsorgen som er 
sentral i møte med pasienten.

– Hvis jeg skal sitte igjen med 
følelsen av at jeg har gjort en god 

jobb, så må jeg føle at jeg er til nytte 
for henne i en vanskelig situasjon. 
At hun og pårørende har det bedre 
og føler seg tryggere når de går enn 
da de kom inn – det føles jo godt for 
meg også. Det går begge veier, for-
klarer overlegen. 

– Har du noen strategier for å kla-
re å legge fra deg jobben når du drar 
hjem?

– I starten syntes jeg det var vel-
dig vanskelig. Jeg ble trist og lei 
meg. Men så venner man seg til 
det på et vis. Men man kan ikke bli 
så vant til det at man ikke berøres, 
for da tror jeg man blir en dårligere 
lege. Det handler om balanse og er-
faring. Nå føler jeg at jeg kan være 
tett på og bry meg uten at det går 
inn på meg personlig. Men det har 
tatt tid. Og så er man avhengig av 
gode kollegaer.

Humor
– Kreftpasienter kan finne humor i 
sin egen situasjon innimellom. Det 
må det være rom for, humor i det 
alvorlige, for mange lever med diag-
nosen så lenge. 

Alt vi gjør innenfor 
metastatisk behandling skal 
ha fokus på livskvalitet

– Når man skal leve med brystkreft resten av livet, er det viktig 
å velge rett behandling til rett pasient. Her er livskvaliteten 

en viktig faktor, påpeker kreftlege Kathrine Vandraas.

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Jeanette Bækkevold

Kreftlege og forsker Kathrine Vandraas hadde egentlig planer om å bli fødsels-
lege, men har aldri angret på at hun valgte onkologi. Hun tror folk hadde blitt 
overrasket hvis de visste hvor mye kreftleger ler og koser seg på jobb, tross alvoret 
i hverdagen. 
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Vandraas opplever at mange 
brystkreftpasienter kan le litt av ba-
gateller. 

– Ting som før har vært en «big 
deal», er plutselig ikke det. Det gjelder 
også pårørende. Ektefeller og partne-
re som er med på disse samtalene, har 
sine betraktninger og tanker om situ-
asjonen og sin rolle, og så kan man le 
litt av det, sier hun og smiler.

Mange kreftpasienter føler nok at 
livet settes litt i perspektiv. Det er de 
nære ting som trer frem som viktige; 
tid med familie, tid hjemme og å ha 
det godt. Små hverdagslige ting. 

Det er viktig å ha med seg noen til 
legesamtalen, tenker Vandraas, om 
det er en søster, venn eller en kjæ-
reste. Dette har vært veldig spesielt 
det siste halvannet året under koro-

napandemien. Erfaringene fra denne 
perioden har vist at det er mulig å 
tenke annerledes rundt legekontrol-
lene. Vi har opparbeidet oss digital 
kunnskap som gjør det mulig å «ta 
med» en sønn i Bergen på Skype når 
mor skal på legekontroll i Oslo.  

– Men mange har vært alene, og 
det har vært trist. Jeg har hatt på-
rørende på Skype, Facetime og på 
telefon på høyttaler. Kanskje har det 
sittet en ektefelle utenfor i parke-
ringshuset og vært med på telefo-
nen, forteller hun.

Overlegen er glad for at disse re-
striksjonene ikke gjelder lenger. 

Riktig behandling
Det er en milepel for mange når de 
får konstatert spredning. En del er 
ikke klar over at når man får bryst-
kreft med spredning, så kommer 
man antakelig til å måtte stå på 
behandling, i en eller annen form, 
resten av livet. Helt til det ikke virker 
mer, eller man ikke tåler mer. 

– Det er et viktig skille om man 
har hormonfølsom brystkreft eller 
ei. Førstevalget av behandling hvis 
man har hormonfølsom sykdom, 
som de fleste har, er hormonblokke-
rende behandling. Dette er daglig 
tablett-behandling man tar hjem-
me, forklarer Vandraas. 

Med denne behandlingen følger 
man ulike behandlingslinjer. Pasien-
ten starter på den øverste, og bruker 
behandlingen så lenge den virker. 
Kreftcellene utvikler ofte forsvars-
mekanismer mot behandlingen 
med tiden. For noen kan det ta flere 
år, for noen virker ikke medisinen i 
det hele tatt. På et tidspunkt må 
man regne med å bytte behandling. 
Som regel varer effekten kortere og 
kortere for hver behandlingslinje. 

– Når man har prøvd alt av hor-
monblokkerende behandling, er 
cellegift neste gruppe av legemid-
ler. Valg av type cellegift avhenger 
av pasientens form, hva man har fått 
før og hvor lenge det er siden man 
fikk det. Denne behandlingen er 
som regel tøffere enn hormonbe-
handling. Det er flere bivirkninger, 
og pasienten tilbringer som regel 
mer tid på sykehuset.

Vandraas forteller at med tiden 
og jo flere behandlingslinjer man 
går gjennom, dess dårligere blir 
som regel allmenntilstanden. Den 
forverres ofte etter hvert som syk-
dommen utvikler seg, og plagene 
blir mer sammensatte. Kreftcellene 
er så slue – de vil alltid finne en måte 
å unnslippe behandlingen på.

Strålebehandling er også aktuelt 
for mange. Smerter er en indikasjon. 
Om svulsten f.eks. sitter i skjelettet 
eller det har gått sårdannelse i hu-
den, kan strålebehandling gi god 
smertelindring. Vandraas forteller 
at man kan gi stråling hvis det klem-
mer eller trykker på noen strukturer 
som gir plager, f.eks. i hjernen eller i 
nærheten av nerver.

Nye behandlingsmetoder
Immunterapi er kun aktuelt for noen 
få, enn så lenge. Det gjelder pasien-
ter med trippel negativ-sykdom der 
immunterapi i kombinasjon med 
cellegift kan være aktuelt. Det er ikke 
vist at immunterapi er bedre enn 
annen metastatisk behandling, bort-
sett fra hos denne undergruppen av 
brystkreftpasienter. Men resultate-
ne også her er dessverre ikke veldig 
overbevisende. Her forskes det mye 
fordi prognosen for denne gruppen 
er dårligere og behandlingsalternati-
vene færre enn for brystkreftpasien-

ter med hormonfølsom og/eller Her-
2 positiv brystkreft.

– IMPRESS-Norway er en studie 
mange har hørt om. Her kartlegger 
man kreftcellenes gener og ser om 
det finnes mutasjoner der vi kan an-
gripe med svært målrettet behand-
ling, som vanligvis ikke er tilgjenge-
lig for den krefttypen man har. Satt 
på spissen kan f.eks. en brystkreft-
pasient og en tarmkreftpasient få 
samme medisin fordi de har en fel-
les mutasjon, forklarer Vandraas. 

Studien er åpen for pasienter 
med spredning, uansett krefttype, 
som allerede har prøvd den etabler-
te behandlingen. Studien er i start-
gropa, men representerer et viktig 
skritt for kreftbehandling generelt, 
mot det vi kaller persontilpasset be-
handling (se faktaboks).  

– Brystkreftpasienter er en res-
surssterk gruppe med en sterk pasi-
entorganisasjon i ryggen, som hvert 
år sørger for millioner av kroner til 
forskning gjennom Rosa sløyfe. Det 
er et underskudd av gode studier 
som dreier seg om behandling av 
metastatisk brystkreft. For gruppen 
som helhet har vi heldigvis mye og 
effektiv behandling tilgjengelig for 
brystkreft. Sammenliknet med an-
dre krefttyper med spredning lever 
ofte brystkreftpasienter med spred-
ning lenger, sier overlegen. 

Fokus på livskvalitet
– Kan du si noe om de ulike gruppene av 
brystkreftpasienter med metastaser? 

– Det er forskjell på om man har 
spredning overalt i kroppen, eller 
om man har lite sykdom. Når en 
pasient får påvist spredning, må vi 
gjøre en vurdering av hva pasienten 
tåler, hva hun ønsker og hva som er 
realistisk å få til. 

Pasientene diskuteres innad 
blant onkologene. Det gjøres en in-
dividuell vurdering, og alle får ikke 
det samme, i samme rekkefølge.

– Noen er ikke i form til cellegift. 
Innimellom er det mest riktige ikke å 
gjøre så mye. All behandling i denne 
settingen skal også inkludere god 
symptomlindring med utgangs-
punkt i de plagene pasienten måtte 
ha, f.eks. hjelp for smerter, kvalme, 
angst eller depresjon. Hvis behand-
lingen gjør pasientene dårligere 
enn de er fra før, gjør vi dem en bjør-
netjeneste. Vi må finne noe de kan 
leve med, understreker Vandraas. 

Hun forteller at innimellom kan 
pasienten selv komme frem til at de 
ikke orker mer behandling. De vil 
være hjemme og slippe å komme så 
mye på sykehuset. Denne gruppen 
har mange sammensatte plager. 

– Når vi først foreslår at det er et 
alternativ å avslutte behandlingen, 
ser vi at dette ofte kan være en let-
telse for pasienten, og at de selv har 
vært inne på tanken, sier hun. 

Likevel kan det for noen opp-
leves katastrofalt at man ikke skal 
behandle mer. Mange tenker da at 
de skal dø med én gang, men det er 
heller ikke virkeligheten. 

– Vi slipper dem ikke helt uten 
støtte eller oppfølging, selv om ak-
tiv kreftbehandling avsluttes. Men 
da blir det fokus på symptomlin-
drende behandling, som ofte har 
sitt hovedsete i hjemmet. Der kan 
man ha tett oppfølging fra f.eks. 
palliativt team, fastlegen, hjemme-
sykepleie og kreftkoordinator. 

Lykkes man med palliativ be-
handling i hjemmet, vil mange opp-
leve høyere grad av livskvalitet enn 
hvis de kommer på sykehuset og får 
direkte kreftrettet behandling som 

IMPRESS-studien

• IMPRESS-Norway er en 
nasjonal studie som er 
aktuell for pasienter 
med spredning uansett 
krefttype, og der det 
meste av etablert be-
handling er prøvd. 

• Det gjøres en kartleg-
ging av genene i kreft-
svulsten, og så undersø-
kes det om genfeilene 
man finner kan være 
aktuell for annen type 
behandling enn stan-
dardbehandling. 

• Dersom man inkluderes 
og det finnes en aktuell 
medisin tilgjengelig for 
denne genfeilen, blir 
man satt i en gruppe 
med f.eks. tarmkreft- 
og lungekreftpasienter 
som deler samme mu-
tasjonen, og man får en 
behandling man ikke vil-
le hatt tilgang til ellers. 

• Studien er helt i start-
gropa og det er få lege-
midler som er tilgjenge-
lige i IMPRESS-studien 
foreløpig. Av disse er få 
aktuelle for brystkreft-
pasienter. Det er mange 
som er nysgjerrige på 
IMPRESS, og det er noe 
man kan snakke med 
kreftlegen sin om. 

Kathrine Vandraas er overle-
ge ved seksjon for brystonko-
logi, Radiumhospitalet. Hun 
forsker også på kompetanse-
senteret for seneffekter, hvor 
hun jobber med arbeidsliv 
blant brystkreftoverlevere.
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ikke virker, men tvert imot gir bivirk-
ninger, tror kreftlegen.

– Samtidig er det noen som gjer-
ne vil behandles selv når sannsyn-
ligheten for effekt er veldig liten, 
kanskje fordi de føler at de ellers gir 
opp. Og innimellom er kanskje det 
riktig. Men jeg tror at ved å snakke 
godt om dette, så kan pasienter og 
pårørende forstå at de faktisk kan 
leve lenger ved å komme hjem og 
ha det så godt som mulig der, un-
derstreker Vandraas.

Hvor lenge har jeg igjen?
– Hva er de vanligste spørsmålene du 
får fra denne pasientgruppen? 

– Når pasienter får spredning, er 
det mange spørsmål rundt progno-
se og død. Når skal jeg dø? Hvor len-
ge har jeg igjen? Mange er redde for 
dødsforløpet. De er redd for å ha det 
vondt og for å være til belastning for 
pårørende. Mange er mer opptatt 
av de rundt seg enn seg selv. En del 
har barn, og det er noe av det de be-
kymrer seg mest for, forteller hun.

For de fleste som får spredning, 
går det lang tid fra det konstateres 
og til de dør. Man har ofte tid til å 
snakke om det med de rundt seg, 
legge planer og ordne ting.

– Fremover håper jeg vi blir enda 
flinkere til å ta vare på pasienter og 
pårørende som er i en situasjon med 
uhelbredelig brystkreft. At de føler 
seg ivaretatt når de er hjemme, at 
de har et apparat rundt seg og vet 
hvor de skal be om hjelp. Palliasjon 
skal være en integrert del av kreftbe-
handlingen fra det øyeblikket man 
innser at man ikke kan bli frisk. Det er 
ikke bare «end of life-care», som det 
var før. Dette er også et helsepolitisk 
mål. Jeg håper at vi blir stadig bedre 
på dette, sier Kathrine Vandraas.

Videoforedrag 

Er du berørt av brystkreft med spredning, bør du få med deg vår 
foredragsserie. Den er delt inn i fire videoer, og ligger ute på bryst-
kreftforeningen.no under fanen «metastatisk brystkreft». Det ligger 
også link til foredragene på vår Facebookside.

DEL 1: Brystkreft med spred-
ning – hva nå? 
Kreftlege Kathrine Vandraas 
forklarer hvordan metastatisk 
brystkreft utredes og behandles.

DEL 2: Hvordan finne den «bes-
te» brystkreftbehandlingen? 
Kreftlege Olav Engebråten 
forklarer hvordan kreftbe-
handlinger blir til, hvordan de 
velges, og hvordan man kan 
optimalisere behandlingen for 
den enkelte pasient.

DEL 3: Blir det bedre av å 
snakke om det? 
Teolog og klinisk veileder Vin-
cent Hagerup gir råd om de 
samtalene du som er alvorlig 
syk har i ditt vanlige, daglige liv. 

Del 4: Hvordan skal du støtte 
barn og ungdom som er pårø-
rende?
Psykolog Marianne Straume 
kommer med råd til deg som 
skal å støtte barn og unge som 
har nære familiemedlemmer 
med en uhelbredelig sykdom.
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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.
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innovative 

legemiddelselskap
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