
SENEFFEKTER
Har du ikke lyst på sex? Tips for god seksuell helse

Hvordan leve bedre med kronisk trøtthet

Anneli fikk hjelp av fastlegen hele veien

Legen din kan hjelpe deg med de små tingene også!
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Innhold
Ønsker du å gi en 

gave eller donasjon til 
Brystkreftforeningen?

 
Hver krone teller i 
vårt arbeid for de 

brystkreftberørte 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».

«Nytt år, nye muligheter» og i 2022 
har jeg virkelig tro på at det er 
mange nye muligheter som står 
foran oss. Noen som vi vet om og 
har planlagt for, og noen som vi 
fremdeles ikke vet om, men som 
sikket vil komme som en god 
overraskelse. Året har startet godt 
med at vi åpner opp mer og at det 
ikke er så smittsomme virus len-
ger. Vi har noen år framover hvor 
vi fremdeles må være litt forsikti-
ge, men det tror jeg vil gå som en 
lek nå når vi er blitt vant til å bruke 
maske og er vant til å møtes på 
nettmøter.
 Personlig kjenner jeg at det har 
vært godt å kunne ha både nett-
møter og fysiske møter. Nettmøter 
er veldig effektive, og en trenger 
ikke bevege seg så langt hvis en 
føler det er slitsomt. Samtidig kan 
en møtes oftere og kortere.

Kongensgate
Brystkreftforeningen har flyttet til 
Kongens gate 6, Sjøfartsbygnin-
gen, som er i samme bygg som 
Kreftforeningen. Dette har gitt 
oss kontor i første etasje, som vi 
deler med CarciNor, Melanom-
foreningen, Ung Kreft, Norilco og 
Sarkomer i åpent landskap. Det-
te har også gitt oss mulighet til 
å kunne ha et tettere samarbeid 
med Kreftforeningen og pasient-
foreningene imellom.
 Brystkreftforeningen har alltid 
brukt stemmen sin til å påvirke 
beslutningstagere om saker som 
er viktige for våre medlemmer. Vi 
har ved flere anledninger prøvd 
å påvirke behandlingstiden i Be-
slutningsforum for nye metoder, 
ved å holde frokostmøte og møte 
partier på Stortinget. Den vik-
tigste saken som er jobbet med 
akkurat nå, er å innføre legemid-
delet Enherthu i behandlingen i 
Norge. Saken er viktig for å bely-
se at det finnes virkningsfulle be-
handlingsmetoder for metastatisk 
brystkreft som er tatt i bruk i land 
i Europa, men dessverre tar for 
lang tid å godkjenne i Norge. Vi 
sendte et brev til leder i Kristelig 
Folkeparti, Olaug Bollestad, som 
er medlem av Helse- og omsorgs-
komiteen, og fikk satt fokus på 
denne saken og evaluering av Be-
slutningsforum, som vi håper blir 
tatt opp i Stortinget. Bollestad har 
etter vårt innspill sendt saken til 
helseministeren, som gjør oss hå-
pefulle på resultater.

Medlemskontingent
Det vil i år bli sendt ut medlems-
kontingent til hvert enkelt med-
lem, som dere forhåpentlig har 

mottatt. Det er en mulighet for å 
legge denne inn som en fast be-
taling hvert år med avtalegiro. 
Dette er også viktig for å kunne ha 
korrekte tall som vi melder inn til 
blant annet Bufdir for å få offentlig 
støtte. Medlemskontingenten er 
en viktig del av vårt økonomiske 
grunnlag.
 Det nærmer seg Landsmø-
te, og jeg gleder meg til igjen å 
møte lokalforeningene våre fy-
sisk. Vi hadde en fin tillitsvalgt-
konferanse i november 2021, men 
mange meldte dessverre avbud 
på grunn av Covid. Vi håper nå 
at flere finner veien denne gan-
gen når verden har åpnet opp 
igjen. Vi har lagt opp program og 
tidsbruk etter mal fra tidligere år. 
Brystkreftforeningen har eksis-
tert i 30 år i år, men vi har valgt 
å holde lav profil siden pandemi-
en er her fortsatt og på grunn av 
kostnadene. 

Ny strategi
Vi har siden august jobbet med 
strategi for neste periode i Bryst-
kreftforeningen. Styret har satt 
en strategi, og sekretariatet har 
jobbet med handlingsplanene 
som skal bli vedtatt på Lands-
møtet. Vi har hatt en riktig god 
prosess, og gleder oss til å legge 
fram et oversiktlig og målrettet 
dokument som staker ut kursen 
framover. Blant de viktige sakene 
der er for eksempel å samarbeide 
med Kreftregisteret for å utvide 
Mammografiprogrammet og øke 
deltagelsen.
 
Med hilsen 
Ellen Harris Utne, 
styreleder

Styreleder Ellen H. Utne

Er det noen i din 
lokalforening som fortjener 

en blomsterhilsen? Send bilde 
og noen linjer til solveig@
brystkreftforeningen.no
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Nå påsto man at alderen satte 
begrensninger. En alder som, når 
det gjelder menn, kun ser ut til å 
gi klare konkurransefordeler. Hva 
var så dette? 

Kunne ekspertene virkelig være 
så historieløse? Glemte de at kvin-
ner, for ikke lenge siden, nettopp 
ble ansett som objekt? 

På den annen side, det var vel al-
dri kvinnenes klokskap, kunnskap 
og kompetanse psykologene satte 
i tvil. Det var utseende. Og der er 
vi jammen tilbake til det samme 
spørsmålet. For hva er estetikk? 
Hvem definerer hva skjønnhet er? 
Er det fortsatt mannen? Psykologe-
ne? Kanskje er det oss selv? 

(Kilder: https://blogg.prognosesenteret.no/

hvor-mye-penger-bruker-vi-paa-oppussing.  

https://www.dagsavisen.no/

debatt/2021/11/24/menn-som-for-

klarer-hva-en-kvinne-er-verdt/).

Har jeg lavere markedsverdi fordi 
jeg har hatt kreft? Fordi jeg ikke 
har to, men bare én pupp? Hva 
skjer med markedsverdien min 
hvis jeg røper at jeg snart er 50? 

Er det kanskje på tide å fikse litt 
på utseendet, ljuge litt på alderen? 

Å fikse på kroppen trenger 
jo ikke være juks. Ifølge boka 
Skjønnhetens tyranni er det sna-
rere historisk korrekt. Her står det 
om alt det rare menneskeheten, 
opp gjennom tidene, har påført 
kroppen, merker, hull og smerter. 
Å holde på slik har vært helt na-
turlig, ja mer naturlig enn det er å 
være naturlig. 

Men hvorfor har vi gjort alt det-
te? Svaret er enkelt. Og vanskelig. 
Det handler om tiltrekning og øn-
ske om å leve opp til samfunnets 
definisjon av skjønnhet. Og hvem 
er så samfunnet? Jo, det er oss. 
Og hvem er oss? Ikke sjeldent har 
det oss-et vært dem som har styrt 
landet. Ofte har disse hatt svar-

te dresser, lite hår og tilsvaren-
de høye hatter. Menn. Ikke bare 
menn. Gjerne også menn av en 
viss alder. 

Ikke rart da at Skjønnhetens 
tyranni mest handler om kvinner! 
Eksempelvis hva kvinner bør 
gjøre for å bli mer kvinnelige. På 
1970-tallet gikk pendelen andre vei. 
I mangel på respekt, tenkte mange 
kvinner at hvis, og bare hvis, de ble 
lik mannen, da ville alt bli bra. 

På et vis hadde de rett. På et 
punkt tok de skammelig feil.

I dag er vi heldigvis langt forbi 
spørsmålet om det er greit at jen-
ter går i bukser og gutter i skjørt. 
Likevel, estetikken og smakens 
verdi, den kommer vi ikke unna. I 
fjor brukte vi nordmenn 88 milliar-
der kroner på å pusse opp hjem-
mene våre. Jo mer tidsriktige gar-
diner og fargevalg, dess mer får 
du for villaen når den skal selges. 

Også utsikten har sin pris. Står 
du på verandaen og får et glimt av 
hav eller himmel, helst begge de-
ler, da stiger verdien bokstavelig 
talt himmelhøyt. Problemer opp-
står først når den samme verdiset-
tingen overføres til andre arenaer. 
Eksempelvis til kjønn. 

Høsten 2021 kom den ellers 
koselige og godt likte psykologen 
Peder Kjøs og kollega Frode Thuen 
til å si noe som skulle skape rabal-
der. Psykologene mente bestemt 
at damer, fortrinnsvis de over 40, i 
jakten på en kjæreste, burde ned-
justere sin forståelse av egen mar-
kedsverdi. Uttalelsen irriterte, pro-
voserte og gjorde kvinner sinte.

Kampsaker som det å få gå i 
bukser, stemme ved valg, utdanne 
seg til det man ville og gifte seg 
av kjærlighet, var endelig parert. 

Av Marte Østmoe

Estetikk takk

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. 

Det er mange ulike kropper hos 
oss kreftoverlevere. Både før kreft 
og etter kreft. Spennet er fra nokså 
flatbrystet, til store bryst uten at vi 
nødvendigvis har tenkt så mye over 
denne variasjonen. Det har bare 
vært en naturlig del av kroppslig va-
riasjon. Så får vi kreft og står overfor 
en del valg. Hvem sitter på fasiten 
på hva som er riktig valg? 

Jeg ble oppriktig lei meg da 
jeg leste kåseriet Barbiegirl i At-
hene nr. 4, 2021. Jeg har da aldri 
tenkt tanken på at jeg er mindre 
miljøbevisst enn andre fordi jeg 
har fått silikon i det ene brystet 
etter brystkreft. Og hva med alle 
kreftoverlevere som har silikon-
protese? Bør de kutte ut dette 
for å vise sin støtte til den grønne 
bølgen? Heier vi med silikonbryst 
fram en plastikkindustri som vi 
burde heve oss over som miljøen-
gasjerte samfunnsborgere? 

Vel skal man kunne tulle med 
egen kropp og sikkert andres også 
til en viss grad, men det er også 
viktig å huske på hvem som er mål-
gruppa for dette medlemsbladet: 
kreftoverlevere etter brystkreft. 
Som ikke trenger andres betraktnin-
ger rundt hvor lett det var å droppe 
silikonet fordi man alltid plukker 
opp den minste plastbit. For hvem 
av oss vil egentlig assosieres med 
barbiegirl? Ikke jeg i hvert fall. 

Det eneste jeg ønsker er jo å i litt 
større grad kjenne igjen kroppen 
min etter at jeg måtte fjerne det 
ene brystet. Jeg reduserte det an-
dre fordi jeg ikke ønsket silikon på 
samme størrelse som mine natur-
lige bryst. Det var med andre ord 

ikke en higen etter «barbie-look» 
som påvirket valgene mine, men 
et ønske om at jeg selv skulle kjen-
ne igjen min egen kropp.  

Da vi var i offentlig svømmehall 
for første gang etter delvis rekon-
struksjon, ønsket datteren min på 
11 at jeg skulle bruke privat garde-
robe. Hun syntes det var flaut at jeg 
hadde forskjellig størrelse på brys-
tene og at det ene manglet bryst-
vorte. Jeg hadde lyst å rope ut at all 
kropp er fin kropp, men jeg skjønte 
henne også. Så jeg gikk i privat gar-
derobe. Og jeg gleder meg til å få 
3D-tatovert ny brystvorte. Men det 
er ikke fordi jeg er så utseendefo-
kusert. Det er fordi jeg savner den 
gamle kroppen min. Er jeg mindre 
miljøbevisst enn de som velger å 
være flatbrystet av den grunn? 

Kjære kreftoverlevere i alle fa-
songer. Vi har vært gjennom mye. 
La oss heie på hverandre. 

Elisabeth Lønning Bueie

Hvem vil assosieres 
med barbiegirl?

Tusen takk for at du tok deg 
tid til å skrive til oss. Vi øn-
sket ikke å provosere noen 
med kåseriet i Athene nr. 4, 
2021. Da vi produserte den-
ne utgaven, var målet vårt at 
leserne skulle sitte igjen med 
en følelse av at alle kropper 
er fine. Intervjuene vi gjorde 
med flere brystkreftopererte 
skulle belyse nettopp dette. 
Men i ettertid ser vi at kåseri-
et kan leses slik at man kan få 
dårlig samvittighet hvis man 
velger silikon. Det var ikke 
meningen, og det beklager vi. 
 Hilsen redaksjonen

Svar fra 
redaksjonen

Min tekst er tydeligvis lest 
som en kritikk mot dem som 
velger silikon. Det blir feil. 
Dette er et kåseri og ingen 
artikkel. Hun som har skre-
vet leserinnlegget har rett. 
Alle må ta det valget de øn-
sker, protese eller ikke pro-
tese. Jeg-personen i kåseriet 
«Barbiegirl» takker nei til re-
konstruksjon, mulig av opp-
dragelse, eller også av miljø-
hensyn. Det viktige her er at 
teksten er skrevet i jeg-form. 
Hovedpersonen peker ikke på 
andre og sier at jeg har rett, 
og dere tar feil. I så måte er 
både jeg som forfatter og 
sikkert også jeg-personen i 
teksten enig med Elisabeth 
Lønning Bueie. All kropp er 
fin kropp. 
 Hilsen Marte Østmoe

Svar fra kåsøren

Utgavens blomster-
bukett går til...

Sissel Kyrkjeeide i Bryst-
kreftforeningen Steinkjer og 
Omegn. Hun er både leder 
og sekretær, står på over alt 
og ordet nei er nok et frem-
medord. Hun er et skikkelig 
stå-på-menneske og en inspi-
rator, skriver Ingunn Rein. 
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Fastlegen 
har vært en 
redningsbøye

–  Det året jeg fikk behandling for brystkreft, hadde jeg jevnlige avtaler 
hos fastlegen. Jeg var der 3-4 ganger, og i disse legetimene handlet det 
om å ivareta meg. «Hvordan går det? Er det noe annet du trenger?» var 
gode spørsmål å få. Selv om du har brystkreft, kan du ha vondt i en tå. 
Men så sier du det ikke det til noen, forteller Anneli.

Hun synes fastlegen har vært flink til å snakke om de vanlige plage-
ne. Det har til og med hendt at Anneli har fått litt kjeft for at hun har 
gått for lenge med ting.

–  Du må jo si fra, sa legen min, men man orker ikke at det skal være 
noe mer gærent. Man blir så lei av å være syk og pasient. Selv om jeg 
visste at legen trenger tilgang for å kunne å hjelpe meg, var jeg lei av å 
fokusere på det som ikke fungerer. Det er jo det man gjør hver gang 
man sitter på et venterom, forklarer Anneli. 

Kjente plutselig en kul
Hun var 42 år da hun oppdaget kulen, som kjentes ut som en uskrelt 

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Erik Thallaug

Fastlegen har fulgt henne hele veien. Først da Anneli Solberg fikk 
mistanke om brystkreft og diagnosen ble bekreftet. Underveis i den 
eviglange behandlingsperioden. Og etterpå, i alle de tøffe årene 
som fulgte, har fastlegen vært som et anker eller en redningsbøye 
som Anneli har kunnet holde tak i så hun får puste.

– Fastlegen blir et nav i alt som er deg, og alt som foregår i livet ditt, forteller 
Anneli. Hun kan ikke få takket fastlegen sin nok for all støtten hun har gitt henne.
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Selv om du har brystkreft, kan du ha vondt i en tå. Men så sier du 
det ikke det til noen.
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peanøtt. Hun skulle avslutte en rolig dagen-derpå 
søndag etter å ha vært i et staselig 40-årslag kvelden 
før. Idet hun tok av Bh-en, sveipet hun forbi en kul. 
Den var tydelig og stor.

–  Jeg har aldri hatt for vane å sjekke brystene, og 
har trøstet meg med at når jeg vasker meg bruker jeg 

hendene og får litt oversikt. Men denne kulen hadde 
jeg hverken følt eller sett. Hvordan kan den komme 
over natten, tenkte jeg. Det var noe som ikke stemte. 
Kulen var helt annerledes enn noe jeg hadde kjent 
før, minnes hun.

Anneli ringte legekontoret mandag morgen. Det 
nye året 2014 hadde nettopp startet, og hun fikk be-
skjed om at fastlegen hadde gått ut i permisjon, og 
at en vikar var på plass.

– Det var ingen som sa «vent og se» da jeg rin-
ge til legekontoret. Jeg følte at jeg ble tatt på alvor, 
og jeg fikk time hos legevikaren med en gang, sier 
Anneli.

Hun var skeptisk og redd. Fastlegen var ukjent og 
ung. Men hun var rolig og effektiv. 

– Hun kjente på kulen, men ikke mer enn det. Og 
så henviste hun meg videre. Hun var helt ærlig og 
sa: «Dette må vi undersøke. Jeg henviser deg, og så 
anbefaler jeg at du ringer sykehuset etter en dag el-
ler to for å sjekke». Hun var nok klar over at det var 
en del ventetid for å få undersøkelse på sykehuset, 
forteller hun.

Hvordan går det med deg?
Fastlegen ringte henne etter bare noen dager for å 
høre hvordan det hadde gått med henvisningen, og 
spurte «hvordan går det med deg?». 

– Jeg fortalte at det ikke gikk så bra, og at jeg had-
de vært hjemme fra jobb fordi jeg sov dårlig. At det 
var krevende å holde maska foran barna. Da sa fast-
legen min: «Kom inn i morgen, så snakker vi litt». 
Og så fikk jeg en sykmelding, sier Anneli.

Hun tror ikke sykmelding er løsningen for alle. 
Men selv underviste hun videregående elever og 
stod i menneskemøter hver dag. Det var så filterløst. 

– Fastlegen så at det var en belastning for meg 
å møte så mange mennesker på jobb. Hun ga meg 
muligheten til ikke å skulle prestere på alle områder 
og gjorde ventetiden bedre for meg. Hun så meg, sier 
hun med ettertrykk.

Fastlegen lyttet
Anneli opplevde at legen virkelig lyttet og hørte 
hvem hun var. Det virket som hun tilpasset seg etter 
pasientens behov. 

–  Noe som er kjempebra med pakkeforløp, er at 

vi standardiserer. Men man må ikke glemme at vi er forskjellige og står 
i ulike livssituasjoner. Det er viktig å bli sett og hørt på at livet er en 
helhet. Den uavklarte situasjonen rundt brystkreft kommer på toppen 
av alt det andre, forklarer Anneli. 

Det har hendt at hun har tøyset med fastlegen sin om at hun er bare 
ungdommen. 

–  Jeg jobber i videregående, og plutselig skulle en ung lege ivareta 
meg. Men hun har vist seg å være en myndig omsorgsperson. Hun er 
ikke redd for å utfordre meg eller stille de ubehagelige spørsmålene, 
som «Hvordan har du det i magen når du er på vei til jobb?» eller «Hva 
har du aller helst mest lyst til nå, hvis du kunne valgt?» forteller Anneli, 
og utdyper: 

– Spørsmålene er ubehagelige fordi jeg må kjenne etter. Svaret mitt 
sier noe om hvor jeg befinner meg. Kanskje har jeg mest lyst til å bare 
sitte i gresset og gjøre ingenting? 

Fastlegen så hele henne og klarte dermed å sette fingeren på proble-
met, tror Anneli. Hun påpekte at når Anneli, som hadde så mye energi 
og pågangsmot, ikke ville noen ting, var det fordi hun var for sliten og 
ville for mye. «Vi kan ikke kutte ned på barn eller syke foreldre, men vi 
kan kutte ned på jobben», sa fastlegen. 

Kommer jeg til å dø?
Anneli opplevde også at det var godt å ha noen som kunne høre på «i 
verste fall»-tankene og «hvis jeg dør»-setningene. Legen våget å ta imot 
tanker om døden, tanker som venner og bekjente trøstet bort.

– Når folk uttrykker en frykt, så ønsker vi å trøste. Det ligger in-
stinktivt i oss. Men trøsten kan oppleves som en avvisning av frykten 
min. Når noen sier «Ikke vær redd for dette» eller «Ikke tenk på dette 
nå», så hjelper det ikke meg som har fått en dødelig sykdom. Vi må tåle 
at andre er redde for å dø, oppfordrer Anneli.

Hun tror det er mye hjelp i at fastlegen også spør om disse alvorlige 
tankene. Det hjelper å adressere frykten. Ved behov kan fastlegen hen-
vise videre til psykolog eller kreftkoordinator. 

Det har også vært nyttig å få så mye konkret informasjon som mulig. 
– Jeg hadde avtalt med fastlegen at hun skulle ringe meg når hun 

fikk resultatene fra ultralyd og biopsi. Fastlegen hadde en gul lapp på 
PC-skjermen der det stod: «Når jeg vet, skal hun vite». Hun ringte en 
fredag ettermiddag og sa at det var som jeg hadde fryktet, at hun alle-
rede hadde sendt henvisning til A-hus, og at jeg ville høre fra sykehuset 
på mandag, minnes Anneli.  

Det hjalp å vite at hjulene hadde begynt å rulle.

Fatigue-suppa
Noen år etter at Anneli hadde avsluttet brystkreftbehandlingen, begyn-
te alt å føles som et ork og et slit. Nå som hun endelig skulle være lykke-
lig og leve livet, ble hun liggende i grøftekanten.

Anneli Solberg

• 49 år 
• Mor til to gutter 

på 18 og 20 år
• Underviser 25% 

på Strømmen 
videregående skole 

• Forfatter og fotograf, 
har skrevet og tatt 
bilder til boka Arr

Livet er en belastning

Under et rehabiliteringsopphold på Unicare Rø-
ros lærte Anneli Solberg uttrykket «Livet er en 
belastning» av legen Frode Schanke. 

– Det handler om at når flere utfordringer 
rammer deg samtidig, har du større risiko for å 
få deg en knekk, forklarer hun. 

Tidligere var hun redd for å synes synd på 
seg selv. Men nå velger hun heller å anerkjenne 
følelsene.

–  Nå sier jeg til meg selv at det ikke er så rart 
at det ble sånn. Det handler om å ha en aksept 
og være like raus med seg selv som du er mot 
naboen din, forklarer Anneli.

På Røros lærte hun å kartlegge livet sitt for å 
se hvilke deler av livet hun kunne gjøre noe med. 

– Når du sliter med senskader, er dette en 
måte å ta litt av kontrollen tilbake på. Det er dei-
lig å få hjelp til å se hva du kan påvirke. Man kan 
ha en følelse av at dette er noe som jeg ikke kan 
gjøre noe med, sier Anneli.

Det var lurt å reise bort fra familien og hver-
dagens krav i noen uker, og en klar fordel at alt 
var samlet på samme sted. 

– Formålet er å se hele deg. Ikke bare nevropa-
tien eller tinnitusen. Jeg fikk snakke med fysiote-
rapeuten på formiddagen, og møte sosionomen 
etter lunsj, som i mellomtiden hadde konferert 
med fysioterapeuten og var oppdatert. 

Kognitiv terapi var en viktig del av behand-
lingen. 

– Jeg fikk verktøy som jeg kunne ta med 
meg hjem. Jeg tar i bruk oppmerksomt nærvær 
(mindfullness) og går gjerne en tur bare for å få 
litt frisk luft og ta noen bilder. 

Tips!

Istedenfor å kikke tilbake 
og sammenligne deg selv 
med den personen du var 
før brystkreften, kan du 
spørre deg selv: Hva tren-
ger jeg nå? Da Anneli slut-
tet å kjempe for å «bli sånn 
som hun var», ble livet 
gradvis litt lettere å leve.
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–  Jeg stod til knes i fatigue-suppa og ble henvist til DPS (distriktspsy-
kiatrisk senter). Fastlegen ville undersøke om det var en depresjon som 
hadde forårsaket fatiguen. De konkluderte med at jeg bare var ned-
stemt, og at dette ikke var årsaken til senskaden, forteller hun. 

Samtalene med kyndige veiledere kom på et riktig tidspunkt. Ukene 
og månedene hadde rast forbi som et godstog. 2014 var stappfull av ope-
rasjon, cellegiftbehandlinger og stråling. Men det psykiske aspektet ved 
diagnosen ble stående igjen på perrongen. 

– I 2015 var jeg så happy for å være ferdigbehandlet og ute. Jeg kjente 
på en intens adrenalinfølelse over å ha overlevd, og den ble nok forster-
ket av kortisonen jeg gikk på, sier Anneli, som innrømmer at det nok 
også ble intenst for de rundt henne. 

Hun ble utålmodig med eget liv. Det gikk liksom ikke an å bare sitte 
i sofaen og kaste bort tiden. Anneli reiste mye og sanket opplevelser, og 
hun trappet delvis opp på jobb. I bakhodet husket hun hva onkologen 
hadde sagt: «Du må være sykmeldt like lenge etter cellegiften som be-
handlingen varte. Det må du si til NAV.» 

Hvile var et fremmedord
– Jeg ble advart, og vet ikke hvorfor jeg ikke lyttet. Jeg tenkte at det ikke 
gjaldt meg, men de andre. Jeg fikk så mange advarsler om at jeg måtte 
ta det med ro. At det var viktig å bruke god tid og hvile og at slitenheten 
kunne bli kronisk hos enkelte, sier hun og sukker. 

Men hvile var et fremmedord for Anneli.
– Jeg hadde vært «turbohøne» hele livet. Men å hvile og sitte å gjøre 

ingenting gikk jo ikke an! Dette var det viktigste jeg lærte på Unicare 
Røros (se faktaboks). Hva er å hvile for meg? Det hadde jeg aldri lært. 
Nå må du hvile litt sier folk. Men hva er det, liksom? spør hun retorisk.

Før Anneli krasjet inn i grøftekanten, hadde hun hatt noen små-kra-
sjer, som hun kaller det. Ettermiddager etter jobb der hun sov helt til 
neste dag, eller at hun ble sliten av enkle gjøremål. Men istedenfor å 
bremse opp, pushet hun seg enda mer. Hun tenkte at når hun ble sliten 
av en liten treningsøkt, var det i alle fall lurt å trene enda mer. Hun måt-
te jo trene for å bli i bedre form. Hun trodde at hun hadde dårlig kondis. 

– Jeg dro hjem fra jobb en mandag, og sa at jeg måtte være hjem-
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– Man snakker ofte om at pårørende føler seg hjelpeløse. Men den hjelpeløsheten 
føler vi jo selv også, vi som står i det. Vi får jo ikke gjort noe med det, sier Anneli.
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Trøsten kan oppleves som en avvisning av frykten min. Når noen 
sier «Ikke vær redd for dette» eller «Ikke tenk på dette nå», så hjelper 
det ikke meg som har fått en dødelig sykdom. Vi må tåle at andre 
er redde for å dø.
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FØL DEG FRI
med vår Adapt Air 

brystprotese 

Føl deg mer vel, friere og komfortabel 

i egen kropp, bruk favorittplaggene 

dine igjen og bring tilbake lys og 

velvære i livet ditt med den innovative 

Adapt Air brystprotesen med 

luftkammerteknologi! Du vil kjenne at 

den tilpasser seg kroppen din, er 

fleksibel og gir deg tilbake din 

naturlige brystfasong! 

Adapt Air protesen 
finnes også som BH-INNLEGG!

Balance Adapt Air passer for 
alle kvinner med ujevne bryster 
og har samme gode egenskaper 

som Adapt Air brystprotesen.

VISSTE DU AT?

For mer informasjon:
amoena.no Tlf. 66 76 12 80 
E-mail: amoena@amoena.no     
facebook.com/AmoenaNorge
instagram.com/amoena_scandinavia/
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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

Brystprotese-
dager onsdag 

og torsdag i uke 
10, 23 og 39
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me en dag, og så ble jeg borte 
et halvt år. Det var skikkelig 
skummelt, for jeg husker ikke 
resten av denne uka. Jeg vet at 
jeg har vært hos legen, for jeg 
har jo fått en sykmelding. Men 
jeg husker ingenting. Det er så 
ekkelt. Jeg sov i flere dager og 
trodde at kreften var tilbake, 
forteller Anneli. 

Angst for tilbakefall
Det er svært vanlig å ha angst 
for tilbakefall (se undersak) og 
Anneli kan kjenne tilbakefalls- 
angsten fysisk på kroppen. 

– Når jeg skal inn på syke-
huset der jeg fikk cellegift og 
går over plassen, blir jeg fysisk 
kvalm, forteller Anneli. 

Ved Nasjonal kompetanse-
tjeneste for seneffekter etter 
kreftbehandling på Radiumhos-
pitalet fikk hun høre at det var 
veldig vanlig at pasienter med 
fatigue trodde de hadde fått 
hjernesvulst eller hadde blitt se-
nile. Det hjalp å få en forklaring 
på hva som foregikk, både med 
kroppen og hodet.  

– Oppfølgingen på etterkon-
trollene er rent klinisk. Det er 
ingen som spør: «Hvordan er 
det med hodet og det psykis-
ke?», sier Anneli. 

Hun tror det handler om at 
tiden er for knapp. Du undersø-
kes, og deretter møter du legen 
og får en oppsummering og blir 
spurt om hvordan det går med 
behandlingen. 

– Det hadde vært fint å bli 

Rehabilitering

Her kan du søke om rehabiliteringsopphold:

• MONTEBELLOSENTERET PÅ MESNALI  
Tlf.nr: 623 51 100 | www.montebellosenteret.no 

• UNICARE RØROS  
Tlf.nr: 986 06 000 | www.unicare.no

• CATOSENTERET  
Tlf.nr: 649 84 400 | www.catosenteret.no

Det finnes også andre rehabiliteringssentre i Norge som har 
kompetanse innen kreftrehablitering. Flere er tilknyttet helse-
foretakene, og noen private rehabiliteringssentre har avtaler 
med helseforetakene. Du kan be om informasjon fra fastlege, 
kreftkoordinator eller spesialisthelsetjenesten. 

Møt fastlegen til Anneli, Salma Ashraf, på side 16

loset inn til en kreftsykepleier 
etterpå, hvis man har behov! 
Når du har gruet deg masse i 
mange dager, og fått statusen 
på tilstanden din fra legen, had-
de det vært fint å få spørsmålet 
«Hvordan går det med deg nå?» 
forklarer hun. 

Anneli har erfart at kreftsy-
kepleierne er flinke til å fortelle 
om hva som er vanlig og nor-
malt å oppleve. 

– Jeg kjenner ingen som ikke 
kommer ut etter en slik kontroll 
uten å gråte. Det bygger seg opp 
mye i forkant og er halvtrauma-
tisk å være tilbake. Det kan jo 
også være tårer av lettelse. Det 
er viktig å normalisere disse fø-
lelsene, sier Anneli engasjert. 

Det blir bedre
Hun tror også det er nyttig for 
brystkreftrammede å tidlig få 
høre at senskadene går over hos 
de fleste. 

– De første to årene er skikke-
lig slitsomme, og så blir det van-
ligvis bedre, sier hun og smiler.

I dag orker Anneli å jobbe 
25 prosent. Og hun har funnet 
igjen gleden i livet sitt. Hun slut-
tet å kjempe etter å hele tiden 
klare mer, og oppsøkte situasjo-
ner der hun følte små glimt av 
glede. De dukket opp når hun 
tok bilder, eller skrev ned tan-
kene sine. Noen av bildene og 
tankene ble til boken ARR. Hun 
hadde også stor helsegevinst av 
å dra på rehabilitering. 



Wendla Garseg

Ettersom Wendla har en venninne som 
fikk brystkreft som 34-åring har hun 
over flere år gått til mammografi. Da 
hun var 47 år i 2012, ble det oppdaget 
en kul ved mammografiundersøkelsen. 
En kul som hverken hun selv eller legen 
hadde oppdaget. Det viste seg å være 
aggressiv brystkreft.

Som lyn fra klar himmel
Etter å ha fjernet brystet viste det seg 
at kreften hadde spredd seg videre til 
vaktpostlymfeknuten. Altså den første 
lymfeknuten som drenerer lymfen fra et 
bestemt område. Wendla sier diagnosen 
var som et lyn fra klar himmel. 
– Ingen familiehistorie tilsa at jeg var 
genetisk utsatt. Under behandlingen 
ble det fjernet ni lymfer i tillegg til hele 
brystet. Som følge av operasjonene, 
stråling og cellegift har jeg dessverre 
fått en del seneffekter. Takket være 
mammografi ble svulsten oppdaget. 
Utfallet hadde nok vært verre hvis den 
hadde blitt oppdaget på et senere 
tidspunkt, sier hun. 
– Det er veldig viktig å ikke vente med 
mammografi til 50-årskontrollen. Hadde 
jeg ventet hadde jeg ikke levd i dag. 
Jeg kjente ikke engang kulene i brystet, 
legger hun til.  

Ville ikke akseptere at det var 
lymfødem
I juni 2013 var Wendla ferdigbehandlet 
med cellegift og stråling. I august 
samme år begynte hånden å hovne 
opp. Noe hun var sikker på skyldtes 

for mye strikking. Hevelsen kom og 
gikk, og etter hvert ble den permanent. 
Selv om hun kanskje innerst inne forsto 
at det var lymfødem, var det noe hun 
nektet å innse. 
– Jeg klarte rett og slett ikke å akseptere 
at jeg hadde nok en sykdom. Det 
handlet nok mest om sykeliggjøringen. 
Jeg hadde fått nok og ville ha tilbake 
livet mitt. Men jeg var heldig og kom 
til en fantastisk fysioterapeut. Hun ble 
nesten like mye min psykolog, sier 
Wendla og ler når hun ser tilbake på 
det.

Selverklært vanskelig pasient
Det hersker ingen tvil om at Wendla 
angrer på at hun ikke tidligere klarte 
å innse at hun hadde lymfødem. Men 
som hun sier – det er sånn hun er. Hun 
dro rett og slett ned rullegardina, og 
der ble den til fysioterapeuten gradvis 
klarte å slippe inn mer og mer lys. 
– Vi er alle forskjellige, og jeg trengte 
den tiden jeg brukte på å innse at 
jeg hadde lymfødem, selv om jeg 
så at armen var blitt større. Jeg fikk 
behandling hos fysioterapeuten ganske 
raskt etter operasjonen, men ville ikke 
ha kompresjonsstrømpe fordi jeg følte 
at jeg da hadde fått en ny sykdom, i 
tillegg til kreften. Det er åpenbart at jeg 
ville vært bedre dersom jeg hadde brukt 
kompresjonsstrømper tidligere. Men 
det hjelper lite å være etterpåklok. Jeg 
har veldig mye å takke fysioterapeuten 
for som aldri ga meg opp, sier hun. 

Etter omfattende strålebehandling og fjerning av et bryst som følge av 
brystkreft, begynte hånden til Wendla Garseg å hovne opp. Først trodde 
hun det skyldtes for mye strikking. Men det viste seg å være lymfødem. 
Noe hun lenge fornektet.

Ville blitt arbeidsufør
uten behandling

Lærer å leve med lymfødem
Selv om Wendla nå har innsett og 
akseptert at hun har lymfødem, tok det 
lang tid før hun oppsøkte ytterligere 
hjelp. Det tok faktisk flere år før hun fattet 
mot og dro på kurset «Lær å leve med 
lymfødem» på Montebellosenteret.
– På mange måter hadde jeg gitt opp. 
Jeg var sikker på at jeg måtte leve med 
en stor, hard og vond hånd resten av 
livet. Det at jeg faktisk valgte å reise 
til Montebellosenteret har endret livet 
mitt dramatisk til det bedre. Jeg har 
lært at det går an å myke opp vevet i 
lymfødemarmen for å få ned hevelsene. 
Ikke minst møtte jeg andre med samme 
lidelse. Jeg var plutselig ikke alene om 
dette mer.

Fortsatt en lang vei å gå
For Wendla er det fortsatt en lang vei å 
gå. Hver 14 dag må hun til behandling 
hos fysioterapeuten, og hun har slitt 
med å tilpasse kompresjonsbandasje 
som passer hånden. I dag bruker hun 
JOBST® til både hånden og armen hele 
døgnet. Hun har egen nattstrømpe til 
både hånden og armen.
– Dessverre bruker jeg kompresjons-
strømpene litt for lite. Det skyldes 
blant annet at jeg sliter med hetetokter 
som følge av brystprotesen kombinert 
med overgangsalderen. Men nå har 
jeg endelig fått en strømpe som ser ut 
til å passe godt, så målet er å bli mye 
flinkere til å bruke produktene fremover. 
Det i kombinasjon med behandling hos 
fysioterapeut er tross alt det eneste 
som hjelper, sier hun. 

Var plutselig ikke alene lenger
På spørsmål om hvorfor hun velger å 
stå frem med historien, svarer hun at 
det forhåpentligvis vil hjelpe andre. 
– Ikke gjør som meg. Innse problemet 
og få behandling så raskt som 
overhodet mulig. I tillegg er det viktig å 
vite at du ikke er alene der ute. Jeg har 
følt meg så ensom med problemet mitt. 
Jeg har skjemtes, benektet og satt livet 
på pause. For meg var det så fantastisk 
å komme på Montebellosenteret og 
med egne øyne se at vi var flere. 
Plutselig hadde jeg flere å snakke med 
om sykdommen. Jeg var ikke alene 
lenger, sier hun. 

Har et kjempefint liv
Wendla sier hun har mye å takke den 
norske helse-tjenesten for. På grunn 
av kompresjonsprodukter, behandling 
hos fysioterapeut og fantastisk helse-
personell har hun i dag et rikt og fint liv. 
– Den ordningen som er i Norge med 
tilgang til kompresjonsprodukter 
og behandling er for meg helt 
avgjørende for å kunne leve et godt 
liv. Høyst sannsynlig hadde jeg vært 
arbeidsufør uten all hjelpen jeg har 
fått etter kreftbehandlingen. Det er en 
kjempeviktig ordning som på alle måter 
må opprettholdes, avslutter hun. 

ANNONSØRINNHOLD FRA ESSITY

Ellen Harris Utne

– Nå har jeg fått kreft igjen tenkte 
jeg. Jeg dro rett på legevakten og 
fikk beskjed om at det sannsynligvis 
var lymfødem. En seneffekt etter 
kreftbehandlingen ingen hadde fortalt 
meg om, sier hun.

Kreftfri i mange år
Brystkreft er den vanligste kreftfor-
men hos kvinner i dag. Heldigvis har 
forskning, bedre behandling og tidlige 
funn bedret overlevelsen blant bryst-
kreftdiagnostiserte. En som har opp-
levd dette på kroppen er Ellen. I 2013 
hadde hun brystkreft i form av en stor 
svulst som måtte krympes før opera-
sjon. Etter hele åtte cellegiftbehandlin-
ger ble venstre bryst operert bort. Der-
etter var hun på Ullevål Sykehus hvor 
hun hadde ti strålepunkter hver dag 
over 25 dager. 
– Nå har jeg vært kreftfri i mer enn åtte 
år, og har lært meg å leve med senef-
fektene. Jeg er kreftfri, men blir aldri 
helt frisk, erkjenner hun.

Visste ingenting om lymfødem
Som så mange andre visste Ellen 
ingenting om lymfødem. Det eneste 
hun husker er at det var en fysioterapeut 
som fortalte om noen øvelser rett etter 
operasjonen. Hun var da så medtatt at 
hun ikke var mottagelig for informasjon. 
– Jeg fikk faktisk ikke informasjon om 
seneffekter i det hele tatt. Jeg fikk 
informasjon om noen øvelser jeg 
skulle gjøre, men tenkte da at det tar 
jeg senere. Noe som endte med at jeg 
måtte til en fysioterapeut for å tøye 
opp armen for å gjennomføre videre 
behandling, sier hun. 

Kom som et sjokk
Et halvt år etter kreftbehandlingen fikk 
Ellen diagnosen lymfødem. Det begyn-
te med en hoven hånd før resten av ar-
men hovnet opp. I etterkant har armen 
hovnet opp ytterligere som følge av to 
runder rosen. Rosen er enkelt forklart 
en avgrenset betennelse i huden som 
sprer seg i de mer overflatiske hudlage-
ne og lymfebanene. 

– Det kom veldig brått på meg, og jeg 
ble naturlig nok redd. Som nevnt visste 
jeg ingenting om lymfødem. Heldigvis 
er det i dag større fokus på seneffekter 
etter kreftbehandling, sier hun. 

Får god behandling
Selv om Ellen gjerne skulle fått 
informasjon om lymfødem på et 
tidligere tidspunkt, får hun i dag god 
behandling av en fysioterapeut og lever 
et godt liv på Lillehammer. Dag som 
natt bruker hun kompresjonsstrømper 
for å holde hevelsene nede, og hun går 
regelmessig til behandling for å myke 
opp vevet. 

Styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen 
Harris Utne, fikk panikk når hun tok av seg 
votten en kald vinterdag og så at hånden var 
hovnet opp. Hun fryktet det verste – nemlig 
et tilbakeslag av kreften.

Trodde lymfødem var 
tilbakeslag av kreft

– Bruk av kompresjonsstrømper er 
avgjørende for min livskvalitet. Så fort 
jeg tar de av stivner armen. I tillegg 
bruker jeg en pulsator et par dager i 
uken. Jeg har et godt liv, og har innsett 
at dette nå er en del av meg. Livet er 
normalt med noen få begrensninger, 
og det er helt greit, sier hun.

Forskjellsbehandling avhengig av 
geografi må bort
På spørsmål om hva hun mener skulle 
vært gjort annerledes er Ellen forsiktig. 
Hun skulle selvsagt ønske hun fikk mer 
informasjon på et tidligere tidspunkt, 
samt bedre oppfølging. 
– Det er bedre oppfølging i dag enn 
tidligere. Noe som blant annet skyldes 
Rosa Sløyfe-kampanjene hvor det har 
vært fokus på seneffekter. Skal jeg 
trekke frem en ting som bør endres 
er forskjellsbehandlingen avhengig 
av hvor i landet du bor. Det er store 
variasjoner på hva du får tilgang til 
avhengig av hvilket sykehus du tilhører. 
Dette bør selvsagt vært likt for alle, sier 
hun.

– I tillegg er det viktig at landets kom-
muner prioriterer å utdanne fysiotera-
peuter. Det å behandle lymfødem er 
et eget fag. I dag er det for å få med 
denne kompetansen, hvilket bidrar til 
lange køer. For eksempel tok det hele 
seks måneder for meg å få time hos en 
fysioterapeut med denne kompetan-
sen her i Lillehammer. Det er for lenge å 
vente, sier hun. 

ELLENS HISTORIE
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Selv om de fleste fastleger har knappe ti minutter til hver enkelt pasient, 
har Saima Ashraf erfart at dette er vel anvendte minutter.

–  Hvis vi bare sitter litt stille et øyeblikk og jeg spør «Hvordan går 
det med deg? Hvordan har du det om dagen?», hender det at jeg ser at 
blikket endrer seg, forteller fastlegen.

Pasienten forventet kanskje ikke å bli spurt, og det blir vanskeligere å 
holde maska. Da kommer ofte tårene frem også, opplever Ashraf. Hun 
synes at hun har drømmejobben.

–  Jeg trives kjempegodt og kunne ikke ha jobbet med noe annet. Jeg 
har hatt lyst til å gjøre dette helt siden allmennpraksisen under turnu-
stjenesten min, forteller hun.

Som del av spesialiseringen jobbet hun et år med psykiatri på et sy-
kehus. Her hadde hun et kurs som het klinisk kommunikasjon, som 
viste seg å være svært nyttig. Det har hjulpet Ashraf til å kommunisere 
bedre med pasientene, fordi hun legger vekt på den kliniske kommu-
nikasjonsbiten. Det er ikke alle som er komfortable med å snakke om 
følelser, og årsakene er komplekse. 

– Det handler for eksempel om hvordan du ble oppdratt og lærte å 
uttrykke deg i oppveksten. En annen faktor kan være at menn tradisjo-
nelt ikke alltid har vært like flinke til å uttrykke seg selv, sier hun. 

Ofte blir konsultasjonen med mannlige pasienter mer klinisk, mens 
kvinner gjerne kan sette ord på følelser. De gråter og har mange ting de 
bærer på, opplever Ashraf.

– Gi pasienten tid til å fortelle 
uten at du avbryter

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Erik Thallaug

Sett av to minutter til å spørre om hvordan pasienten 
din har det om dagen, og tål at det blir stille, 

råder fastlege Saima Ashraf på Jessheim. 

Salma Ashraf

• Jobbet som fastlege 
aktivt, etter turnus, 
siden 2013. 

• Har vært lege 
siden 2011.

• Fikk fastlegehjemmel 
i 2016 på Jessheim.
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– Mange leger har hastverk, og vil gjerne komme til poenget, tror Fastlege Saima 
Ashraf. Hun har god erfaring med å stille åpne spørsmål og venter gjerne litt før hun 
kommer med kontroll- og oppfølgingsspørsmål. 
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Det haster ikke å komme til poenget
–  Klinisk kommunikasjon handler om hvordan vi prater og kommu-
niserer i hverdagen. Mange leger har hastverk, og vil gjerne komme til 
poenget, tror Ashraf.

Det er fort gjort å avbryte pasientene underveis mens de presenterer 
symptomene sine, men de fleste prater ikke mer enn 30 til 40 sekunder.

 – Hvis vi leger klarer å være stille i et halvt minutt og lytte, kommer 
det fram hva pasientene ønsker og hva som bekymrer dem. Men hvis 
jeg hele tiden kommer med kontroll- og oppfølgingsspørsmål, kan jeg 
gå glipp av viktig informasjon. Vent til pasienten din har en pustepause, 
og så kan du stille spørsmål, råder hun.

Fastlegen antar naturlig nok at pasientene vil eller ønsker noe når 
de møter opp til legetimen. Hvis du kommer med forkjølelsesplager, 
kan legen anta at du ønsker antibiotika. Men kanskje du bare ønsker 
en undersøkelse for å få bekreftet at det er et enkelt virus du har? For 
å finne ut hva slags forventinger pasienten har til deg, må du faktisk 
spørre, tror Ashraf. 

God kommunikasjon på legekontoret handler altså om å konkretise-
re pasientens ønsker og at begge parter er omforent med hvilke forvent-
ninger pasienten sitter igjen med når konsultasjonen er over. 

–  Når jeg spør «er det noe spesielt du er engstelig for, har du noen 
konkrete forventinger til denne timen?», kommer det opp ting jeg ikke 
venter. Kanskje ønsker pasienten bare bekreftelse på at det ikke er noe 
galt med barnet sitt, forklarer hun.

Åpent kroppsspråk
Husk at kommunikasjon ikke bare handler om snakking, tipser Ashraf. 

– Hvis jeg sitter og ser dømmende ut, eller bare ser på skjermen mens 
jeg snakker, kan det ødelegge. Blikkontakt er viktig. Jeg pleier å se på 
pasienten mens de forteller og lar dem få snakke fritt og ferdig, og så 
skriver jeg mens jeg repeterer det som ble sagt. Man kan jo huske orde-
ne fra det siste minuttet, påpeker hun.

Dagene på et fastlegekontor går i ett sett og er travle. Det er mye 
å ta tak i, og pasientene forventer at de får løst problemene de er der 
for. Uformelle samtaler om hvordan du har det står sjelden på dagens 
agenda. Det er ikke alltid Ashraf har god tid til å prate, det avhenger av 
hvor hektisk hun har det. Det er heller ikke alltid naturlig å være stille. 
Dialogen påvirkes av relasjonen til pasienten, hvordan samtalen utarter 
og hva pasienten selv er bekymret for.

– Hvis jeg ser at jeg klarer å få frem noe som er vanskelig å prate om 
for pasienten, er det verdt å bli litt forsinket. Da beklager jeg heller for-
sinkelsen til neste pasient, sier Ashraf.

Ta tak i kreftpasientens bekymringer
De fleste pasienter med en kreftdiagnose har et greit støtteapparat rundt 
seg og blir godt ivaretatt. Likevel blir det overveldende for de aller fleste 
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Saima Ashraf mener det er like vik-
tig for leger å friske opp kunnskapen 
om klinisk kommunikasjon som 
hjerte- og lungeredning. Still spørs-
mål som «Hvordan har du det om 
dagen» og gi pasienten tid til å sva-
re, råder hun.

• Kroppsspråk: Husk på den 
nonverbale kommunikasjonen. 
Ha blikkontakt med pasien-
ten. Snu deg med stolen, og 
plasser hele kroppen rett overfor 
pasienten. Når pasienten har 
snakket ferdig, kan du repe-
tere det som ble sagt mens 
du skriver inn i journalen.

• Still spørsmål som: Hvordan 
har du det om dagen? Er det 
noe spesielt du er engstelig 
for? Har du noen konkrete 
forventinger til denne timen?

• La pasienten snakke uten av-
brytelser. Tål at det blir litt stille 
først. Når pasienten tar en pus-
tepause, kan det passe å komme 

med et oppfølgingsspørsmål.
• Kreftpasienter: Selv om du 

som fastlege har møtt mange 
kreftpasienter, er det første 
gang pasienten din erfarer en 
kreftdiagnose. Still gjerne spørs-
mål som: Hva er det du tenker 
på, hva gjør deg engstelig eller 
hva vil du vi skal prate om?

God dialog på legekontoret
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å gå gjennom dette, erfarer Ashraf.  
– Vi som leger ser mye sykdom, alt fra enkle til alvorlige ting, og det 

er viktig å ikke bli immun. Noen ganger opplever jeg at kreftpasienter 
ikke føler seg forstått, og da tar jeg tak i hva som bekymrer pasienten, 
forteller hun.

Hva er det du tenker på, eller hva gjør deg engstelig, er spørsmål 
Ashraf gjerne stiller til kreftpasienten. For fastlegen kan pasienten være 
nr. 100 i rekken av kreftpasienter, men det kan være første gang kreft-
pasienten opplever dette. 

– Selv om det er en vanlig ting for meg, må jeg se hver enkelt person i 
det løpet de er nå. Kreft er en fysisk diagnose, men det psykiske må også 
bli ivaretatt underveis, understreker Ashraf.

Hun peker på den emosjonelle berg- og dalbanen som kreftpasienter 
går gjennom. Den begynner gjerne med: Har jeg kreft eller ikke? Og så 
går det videre til andre følelser og emosjoner. 

– Så starter man aktiv behandling, kanskje også kirurgi sammen 
med annen behandling. Det gjør noe med hele systemet, både det fysis-
ke og det psykiske! Og så får man beskjeden «Nå er du friskmeldt!» Hva 
kjenner man på da? spør fastlegen.

Pasienten kan lure på om h*n er helt frisk og kan gå tilbake til sitt 
normale liv. 

– Jeg husker ikke hva det normale livet er lenger, fordi dette er blitt 
en så stor del av meg, kan pasienten si. Man er på ulike psykiske stadier 
gjennom prosessen, og jeg som fastlege er avhengig av at kreftpasienter 

kan uttrykke hva deres bekymringer er, understre-
ker Ashraf.

Løs også de små tingene
Som kreftpasient kategoriserer du gjerne plagene 
dine. Kreften er der med store bokstaver, og alt det 
andre kan vente. Men de andre plagene forsvinner 
jo egentlig ikke. 

– Hvis du løser de små problemene først, så er de 
med på å gjøre hverdagen din lettere. Fastleger sy-
nes det er forfriskende at pasienter tar opp de andre 
tingene også. Livet fortsetter jo, og «vanlige» plager 
kommer. Vi ønsker at kreftpasienter tar tak i det-
te også, så ikke hele livet skal handle om kreft, sier 
Ashraf med ettertrykk. 

Det varierer hvor mye kontakt Ashraf har med 
kreftpasientene underveis under langvarig kreftbe-
handling. Hovedplagen blir ivaretatt på sykehuset, 
og der blir pasientene fulgt opp tett. Noen kreftpa-
sienter har en del kontakt med fastlegen sin også i 
denne perioden.

– Det er en del kreftpasienter jeg tviholder på 
kontakten med via sykemeldingsoppfølging. Jeg 
pleier å forhøre meg om hva som skjer, hvordan 
det går og hvor langt pasienten har kommet med 
behandlingen. Da får jeg mulighet til å ta opp også 
andre plager. Det trenger ikke være dype saker, det 
kan gjerne være småplager. Eller at det er tøft å være 
i et behandlingsforløp. Samtalen kan handle om alt 
fra det lille til det store, forteller Ashraf.

Jevnlige møter 
Ashraf synes det er synd at noen kreftpasienter 
«forsvinner» i den perioden de mottar kreftbehand-
lingen. Hun har ikke tid til å ringe dem for å få vite 
hva som skjer. Kanskje ser hun dem ikke på seks 
måneder eller ett år. Noen ganger dukker de opp 
med det syke barnet sitt og sier at de hadde tenkt å 
bestille en time til seg selv også en dag.

– Sykemeldingskontrollene er en god måte å hol-
de relasjonen varm på. Det er ikke noe nytt som 
skjer hver eneste måned, og da har man også tid til 
å snakke om andre ting, sier hun. 

De som er uføre, som ikke er i jobb eller er pensjo-
nert er det litt vanskeligere å følge opp rutinemessig. 

– De som har hatt en relasjon med meg i forkant, 

tar gjerne kontakt for å høre min mening. Det er 
ikke sikkert jeg sier noe annet enn det sykehuslegen 
har sagt. Man har ansvar for egen helse, og tar selv 
kontakt hvis det er noe, forklarer fastlegen. 

Fastlegene har per i dag ingen lister eller systemer 
som sørger for at kreftpasienter blir innkalt. Selv 
om fastlegen får oversendt epikriser underveis, om-
handler disse kun det viktigste om kreftdiagnosen. 
Det hender at det står noen beskjeder, som at pasi-
enten må få tatt blodprøver hos fastlegen sin. 

– Blodprøver er en fin måte å kalle inn kreftpasi-
enten på og høre litt hvordan det går. Hovedmålet 
til begge instanser, både sykehus og fastlege, er at 
pasienten blir best mulig ivaretatt, sier Ashraf.

I 2022-2023 skal Helsedirektoratet implementere 
Pakkeforløp hjem, og målet er å forbedre oppfølgin-
gen av kreftpasienter etter at de kommer hjem. Her 
vil dialogen mellom sykehus, fastleger og kommu-
nen være sentral.  

Frisk opp klinisk kommunikasjon
Legene har et utdanningsforløp med mange kurs, 
også i spesialiseringsløpet. Ashraf mener at det er 
like viktig å friske opp kunnskapen om klinisk 
kommunikasjon som hjerte- og lungeredning. Men 
skal fastlegene spesialisere seg innenfor dette feltet, 
er det viktig at man får poeng. 

– Når vi er på kurs, må vi være borte fra jobb 
og det blir lengre ventetid for pasientene. Jeg mister 
inntekten fra dagene jeg er borte, og derfor velger 
jeg kurs som gir poeng. Fastlegene kan ikke priori-
tere hva som helst, sier hun. 

Ashraf understreker at klinisk kommunikasjon 
er et nyttig kurs som det ikke er vanskelig å få po-
eng for, med tanke på hvor mye psykiatri man ser i 
allmennpraksis. 

Derfor har fastlegen din dårlig tid

Fastlegene kan velge å sette av ekstra tid til konsultasjoner, men 
da trengs det litt planlegging. Saima Ashraf tror det er alt ekstra-
arbeidet som avskrekker leger fra å bli fastleger, ikke pasientkon-
takten. Her er noen av oppgavene som kommer i tillegg til pasi-
entkonsultasjoner: 
 
• Pliktig til å gi øyeblikkelig hjelp, og disse pasientene må også 

ivaretas. 
• Mottar beskjeder fra hjemmesykepleien, apotekene og fra pa-

sienter via elektroniske konsultasjoner. 
• Henvendelser fra sykehusene, forsikringsselskap, NAV og bar-

nevern. 
• Pasientene møter man mellom kl. 8 og 16, og derfor blir det 

mye kveldsjobbing på hjemmekontor. 

(Kilde: Fastlege Saima Ashraf)

Blodprøver er en fin måte å kalle inn 
kreftpasientene på og høre litt hvordan det 
går. Hovedmålet til begge instanser, både 
sykehus og fastlege, er at pasienten blir 
best mulig ivaretatt.

Tips!

Det er viktig at du har noen 
andre som du kan være 
100% deg selv med. Kan-
skje er dette fastlegen din?
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Anneli Solberg har skrevet om 
arrene fra fortiden i boka Arr. 
Den er illustrert med fotografi-
ene hennes.  

Halvparten av overskuddet 
av boksalget går til persontil-
passet kreftbehandling. Du kan 
også følge henne på Instagram, 
@ordjord

Vi har fått tillatelse til trykke 
to av tekstene hennes.

Egne erfaringer

Fastlege Cathrine Abrahamsen i 
Færder kommune har videreutvi-
klet samtaleverktøyet «problemlis-
ten» som brukes i kognitiv terapi.

– Samtaleverktøyet kan hjelpe 
både lege og pasient, spesielt i 
tilfeller med medisinsk uforklarte 
plager og symptomer, sier hun til 
forskning.no

Sammen med veilederne sine 
ved Universitetet i Oslo forsker 

Nytt samtaleverktøy

hun på problemlisten, som hun 
har videreutviklet.

– Pasienter som vi møter i all-
mennpraksis, har ofte plager der 
vi ikke kan stille en sikker diagno-
se. Likevel trenger de behandling. 
Hvis fastlegen skoleres i en sånn 
type effektiv kommunikasjon, kan 
det være til veldig god hjelp, sier 
fastlegen, som har savnet et sam-
taleverktøy i klinisk praksis.

Så langt har åtte leger testet det 
på 49 pasienter. 

– Veldig mange fastleger bruker 
deler av kognitiv terapi. Det som er 
nytt, er at legen her bruker kom-
munikasjon systematisk og bevisst 
og blir trygg på samtaleverktøy-
et med trening. Det er noe legen 
kan bruke uten å måtte sette av en 
dobbelttime, sier Abrahamsen.

(Kilde: forskning.no)
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Leter etter veien ut
Og som i en forvirrende speilsal

tenker jeg på
hva du tenker

når du sier
at jeg ikke skal tenke på det

Du må bare stå i det,
Sa de

Stå i ubehaget,
Sa de

Stå på,
Sa de

Men jeg blir så sliten
Kan jeg få sette meg litt?

Please

VELKOMMEN TIL MIMOSA -
spesialbutikken for deg som 

er brystkreftoperert.

ALT DU TRENGER PÅ ETT STED!
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 time-
bestilling før du besøker oss 

i butikken! 

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

Radiumhospitalet.

Oslo Cancer Cluster Ullernchaussèen 64
0379 Oslo
mimosa@amoena.com

VÅRENS NYHETER
 ER PÅ VEI TIL

 BUTIKKEN
VELKOMMEN! 

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
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Fastleger synes det er forfriskende 
at pasienter tar opp de andre tinge-
ne. Livet fortsetter jo, og «vanlige» 
plager kommer. Vi ønsker at kreft-
pasienter tar tak i dette også, sier 
Saima Ashraf.
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Hun anslår at 30–35 % av alle brystkreftoverleve-
re som er uten kjent kreftsykdom, vil oppleve ved-
varende trøtthet etter avsluttet behandling. Hvis 
plager som energiløshet, svekket hukommelse og 
konsentrasjonsevne varer i seks måneder eller mer, 
defineres tilstanden som kronisk fatigue.

Kristin Reinertsen er onkolog og har tatt en 
doktorgrad på temaet seneffekter etter brystkreft-
behandling. Hun deler arbeidsdagene sine mellom 
forskning og klinisk arbeid ved seksjon for bryston-
kologi på Ullevaal. Det er i møte med alle bryst-
kreftpasientene at hun fanger opp hvor skoen tryk-
ker, og dette er verdifullt for forskningen hennes. 

– Jeg møter mange brystkreftpasienter og hører 
deres erfaringer rundt oppfølging og plager, og får 
mulighet til å sette ting sammen i et litt større bilde. 
Når jeg har hørt det mange nok ganger, skjønner jeg 
at det er et problem for flere, forklarer Reinertsen.

På poliklinikken møter hun de som skal ha cel-
legift før operasjon, de som er ferdigoperert og får 
behandling og pasienter med spredning. Her møter 
hun også alle de som kommer på jevnlige etterkon-
troller etter at adjuvant behandling (tilleggsbehand-
ling etter operasjon) er avsluttet. 

Flere overlever og flere lever 
med seneffekter
Da hun begynte som kreftlege, snakket man lite om 
seneffekter. Med årene har behandlingsmulighete-
ne og overlevelsen etter brystkreft stadig økt. Siden 
flere overlever, er det blitt et større fokus på hvordan 
livet blir etter kreftbehandlingen. 

– Etterkontrollene har vist meg at noen sliter med 
mentale utfordringer, som frykt for tilbakefall og 
katastrofetanker. Andre har mer fysiske plager, som 
smerter eller lymfødem. Og noen har også begge 
deler, forteller Reinertsen. 

Kreftlegen bestemte seg for å forske på seneffek-
ter så hun kunne gi brystkreftpasientene bedre råd 
om livet etterpå, etter at den adjuvante behandlin-
gen er avsluttet.

– Er det noe som kan endres på ved den kurative 
behandlingen for å unngå at så mange må slite med 
kronisk trøtthet?

– Husk at 10–15 % av den voksne norske befolk-
ning også har plager som er forenlig med kronisk fa-
tigue. Hos kreftoverlevere viser forskning at behand-
lingsintensitet, særlig med cellegift, er assosiert med 
utvikling av alvorlig trøtthet, sier Reinertsen.

Reduserer man cellegiftbruken, kan dette også 
trolig bidra til å redusere trøtthetsplager, forklarer 
hun.  

Gentester som avgjør bruk av cellegift
– Pågående studier, som EMIT og OPTIMA (se fak-
taboks), utforsker om vi hos enkelte brystkreftpasi-
enter mer treffsikkert enn før kan avgjøre hvem som 
trenger cellegift og hvem det trygt kan utelates hos, 
forteller hun. 

Kristin Valborg 
Reinertsen

• Spesialist i onkologi 
og overlege.

• I 2011 tok hun 
doktorgraden på 
temaet seneffekter etter 
brystkreftbehandling.

• Jobber ved Seksjon 
for brystoonkologi 
og Nasjonal 
kompetansetjeneste 
for seneffekter etter 
kreftbehandling 
ved Oslo 
universitetssykehus.

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Privat
Illustrasjonsfoto: Annie Spratt/Unsplash

Én av tre 
sliter med 
seneffekten 
kronisk 
trøtthet
– Kronisk trøtthet er den hyppigste plagen bryst-
kreftpasientene tar opp når de kommer til kontroll. 
Det kan sette dem helt ut av spill, sier kreftlege og 
forsker Kristin Reinertsen.

Medisinske begreper

KURATIV BEHANDLING: Behandling som har som mål å 
kurere pasienten.

ADJUVANT BEHANDLING: Tilleggsbehandlingen man får 
etter operasjon som reduserer risiko for tilbakefall.

ETTERKONTROLLER: Jevnlige, vanligvis årlige, innkallin-
ger når adjuvant behandling er avsluttet. 

KRONISK TRØTTHET: 10-15 % av den norske befolkningen 
har plager forenlig med kronisk trøtthet. Opptil 35 % av alle 
som har gjennomgått kurativ brystkreftbehandling, og som 
er uten kjent kreftsykdom, vil oppleve vedvarende trøtthet 
etter avsluttet behandling. Tallene er basert på resultater i 
spørreskjema-undersøkelser besvart av brystkreftoverlevere i 
forskningen til Reinertsen med flere. De samme skjemaene er 
brukt til å undersøke kronisk trøtthet hos folk i den generelle 
norske befolkningen.

FATIGUE: En annen betegnelse for trøtthet.

EMIT-STUDIEN: en studie som undersøker effektene av å 
benytte en gentest for å avklare behov for tilleggsbehandling 
(cellegift og/eller hormonbehandling) hos pasienter med hor-
monfølsom brystkreft som er ferdigoperert. 

OPTIMA-STUDIEN: Målet med studien er å finne en mer 
presis metode for å identifisere pasienter som vil, eller ikke vil, 
ha nytte av cellegift. Tester er utviklet for å prøve å forutsi hvil-
ke personer som trygt kan unngå cellegift. 

GENTEST I DENNE SAMMENHENGEN: Man undersøker 
kreftsvulstens egenskaper for å beslutte mest mulig korrekt 
behandling. Må ikke forveksles med gentest som kan påvi-
se hvorvidt man har en arvelig, økt disposisjon for å utvikle 
brystkreft. 

(Kilder: Artikkelen «Kronisk tretthet hos voksne overlevere», Store 
medisinske leksikon og Kristin Reinertsen)
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De som er med i studien, svarer også på spørre-
skjema når det gjelder grad av trøtthet. 

– Det blir spennende å se om de som for eksem-
pel ikke får cellegift, også får mindre plager med 
kronisk trøtthet, sier onkologen engasjert.  

– Opplever du at denne seneffekten blir tatt på al-
vor og anerkjent på lik linje med andre seneffekter 
hos brystkreftpasienter? 

– Kronisk fatigue er ingen diagnose i vårt for-
melle diagnosesystem. Siden fatigue-plager ofte er 
et sammensatt fenomen, og det sjelden finnes noen 
enkel behandling, kan det også være en litt uhånd-
terlig plage. Gjennom årene er det blitt større aksept 
for at dette er en plagsom seneffekt etter kreftbe-
handling, og det er noe som Brystkreftforeningen 
sterkt har bidratt til, understreker hun. 

Behandling av fatigue
Selv om det ikke finnes behandling som er direkte 
rettet mot kronisk fatigue, vet man at regelmessig 
livsførsel, tilpasset fysisk aktivitet og ulike psykoso-
siale tiltak kan ha noe effekt. Rundt i Norge finnes 
det ulike rehabiliteringstilbud for dem med kronisk 
trøtthet etter kreft. (Se faktaboks s. 12.)

– Kronisk trøtthet er sammensatt, og vi vet at 
kronisk trøtthet etter kreft ofte ikke kan forklares 
av behandlingen alene. Noen har kronisk trøtthet 
allerede før de begynner med behandlingen. Risi- 
koen for fatigue synes også å øke når man har en-
kelte andre plager, som for eksempel depresjon, 
frykt for tilbakefall, katastrofetanker, smerter eller 
søvnproblemer. I tillegg kan trøtthet også være et 
symptom på annen sykdom, som for eksempel et 
ubehandlet lavt stoffskifte. Det forskes også på om 
fatigue hos enkelte kan skyldes en betennelsesreak-
sjon, forteller hun. 

Er man mye plaget av smerter eller dårlig søvn, kan 
dette være faktorer som bidrar til kronisk trøtthet.

– Vi ser ofte plager som smerter eller dårlig søvn 
hos dem som har kronisk trøtthet. Hvis man har 
mye smerteplager, kan man prøve å lindre dem, og 
det kan da indirekte også muligens hjelpe mot fa-
tigue. Hvis du sover dårlig på grunn av smerter, kan 
det etter hvert bli en vond sirkel, sier hun. 

Opplever du kronisk fatigue, er det naturlig at 
du kontakter fastlegen din for en gjennomgang og 
kartlegging av hva som blir den riktigste utrednin-
gen videre, råder Reinertsen. 

Noen blir innmari glad når jeg sier at 
det ikke er uvanlig å føle på dette. De 
får en bekreftelse på at andre også 
har denne plagen, og at det kan være 
en følgetilstand etter kreft. Enkelte blir 
også lettet når jeg forklarer hva plagene 
representerer. Kunnskap og informasjon 
om egen tilstand er også lindrende.
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Jeg blir litt frustrert når så man-
ge bruker ordlyden «tapte kam-
pen mot kreften». 

Visst er det en kamp, men 
man blir da ikke en taper – eller 
skal føle seg som en taper – selv 
om kreften overtar kroppen.

Tre sterke, livsglade damer jeg 
har hatt i livet mitt har dødd av 
kreft, men de har ikke tapt. Le-

gevitenskapen har ikke kommet 
langt nok til at de overlevde. De 
døde av kreft, og den kampen de 
var med på, det var utenfor de-
res kontroll, så de tapte ikke. 

Disse damene, og alle andre 
som ikke overlevde denne syk-
dommen, fortjener ikke frasen 
«tapte kampen». De fortjener 
all honnør for at de holdt ut, var 
positive og gode til siste stund, 
selv om de forsto at de uheldig-
vis fikk en sykdom legeviten-
skapen enda ikke kunne kurere. 
Ja, de mistet livet, men de tapte 
ikke en turnering de ikke var 
kvalifisert for å vinne. Det var 
ingen påmelding til denne kam-

pen, derfor har de ikke tapt. 
I mine øyne er de helter, som 

sto løpet ut. Ikke tapere! 
Kanskje vi alle kan gjøre en 

innsats og forsøke å endre dette 
uttrykket? Kanskje vi kan kalle 
en spade for en spade, og si at de 
døde av kreft? 

Jill Nilsen
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Tekst: Jill Nilsen
Illustrasjonsfoto: Martino 
Pietropoli/Unsplash

Kreft er ikke en 
OL-grenAcuBreast-studien

Forskningsleder av AcuBreast, Terje Alræk, er 
helt enig i at kronisk trøtthet er sammensatt. 

–  Derfor måler vi i tillegg til fatigue, 
endringer i angst og depresjon, søvn og søv-
nighet, smerter, hetetokter og livskvalitet, 
sier professoren ved Høyskolen Kristiania. 

Han er også enig i at det er mangelfull 
dokumentasjon på effektvarighet, og derfor 
gjøres det oppfølgingsmålinger tre måneder 
etter avsluttet behandling. 

– Spørsmålet om biomarkører er viktig, 
men tildelte forskningsmidler dekket ikke de 
utgiftene. Men tross det er vi kommet langt 
i planleggingen av å inkludere biologiske 
markører i AcuBreast-studien, som eventuelt 
kan forklare målte endringer, understreker 
Alræk.   

Han forteller at de også har lagt inn en 
kvalitativ studie hvor alle deltakerne får be-
skrive med egne ord hvordan koronapande-
mien har påvirket deres fatigue.

Hun synes ellers den pågående norske Acubre-
ast-studien er spennende, men har sett lite data på 
effektvarighet av akupunktur for fatigue. Hun stil-
ler også spørsmål ved om man er i stand til å finne 
en årsak, når ikke studien inkluderer blodprøver for 
kartlegging av biologiske faktorer. 

Før og etter
Det kan være nyttig ikke å gape over for mye etter 
en at man har fått en brystkreftdiagnose og vært 
gjennom intensiv kreftbehandling. 

– De som utvikler fatigue etter kreftbehandling, 
må forholde seg til plagen. Det handler blant annet 
om å akseptere at livet kan oppleves annerledes et-
ter alt man har vært gjennom. Noen romantiserer 
kanskje også hvor mye krefter de hadde før, under-
streker den erfarne brystkreftlegen.

Reinertsen møter flere som forteller at de har be-
gynt å jobbe fulltid etter nesten ett års behandling 
for å opparbeide seg nye sykepenge-rettigheter. Og 
så blir det bare for mye. 

– Disse historiene gjorde at jeg fikk lyst til å forske 
på hvilke faktorer som bidrar til at brystkreftover-
levere opplever utfordringer i arbeidslivet. Vi fikk 
cirka 5,5 millioner kroner fra Rosa Sløyfe-aksjonen 
2017 til forskningsprosjektet Seneffekter og arbeids-
liv etter brystkreft, forteller hun. 

Reinertsen undrer seg om fleksibilitet rundt sy-
kemeldinger kan lage overgangen tilbake til ar-
beidslivet mer tilpasset, og at flere dermed kanskje 
klarer seg bedre i arbeidslivet etterpå.

Kunnskap lindrer
– Hva er de vanligste spørsmålene du får fra bryst-
kreftberørte som lever med kronisk trøtthet?

– «Er det mulig å bli kvitt det?» spør mange. Og 
da svarer jeg at det kan man. Man kan også lære 
seg å leve bedre med kronisk trøtthet, sier hun, og 
fortsetter:

– Noen blir innmari glad når jeg sier at det ikke 
er uvanlig å føle på dette. De får en bekreftelse på at 
andre også har denne plagen, og at det kan være en 
følgetilstand etter kreft. Enkelte blir også lettet når 
jeg forklarer hva plagene representerer. Kunnskap 
og informasjon om egen tilstand er også lindrende.

Mange overforbruker krefter på gode dager. Og 
så blir de utslått i flere dager etterpå. Det er derfor 
nyttig å få råd om hvordan du kan spare på energien 
og få et bevisst forhold til eget aktivitetsmønster.

– Tilpasset fysisk aktivitet har vist seg å bedre fa-
tigue. Ulike psykososiale tiltak kan også hjelpe, som 
å jobbe med å snu tankesettet hvis du har katastro-
fetanker. Dette kan være vanskelig, men det kan 
hjelpe at noen gjør deg oppmerksom på sammen-
hengen mellom katastrofetanker og fatigue, forkla-
rer Reinertsen. 

Har du angst, kan aktiviteter som senker stress 
være god hjelp. Da kan du finne en ro gjennom for 
eksempel meditasjon eller yoga.  

– Det å føle mestring, se at ting kan gå bedre og at 
du har litt kontroll, kan hjelpe. Ikke glem å skrive at 
de fleste lever bra etter brystkreft! Det er viktig å hus-
ke på det, understreker Reinertsen avslutningsvis.

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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– Det fins en rekke studier som 
har undersøkt seksualliv etter 
brystkreft, og de fleste rapporte-
rer at seksuallivet kan bli utfor-
drende. En stor analyse av flere 
studier viser at nesten tre av fire 
brystkreftpasienter har en sek-
suell dysfunksjon (se faktaboks), 
forteller brystkreftforsker og over-
lege Solveig Katrine Smedsland. 

Hun medgir at det høres 
enormt høyt ut, og nyanserer 
tallet.

– For at en seksuell dysfunk-
sjon skal være en reell diagnose, 
skal det forårsake problemer 
for den aktuelle kvinne og/el-

ler partner, og dette er det ikke 
tatt høyde for i flere av studiene. 
Manglende sexlyst trenger ikke 
nødvendigvis være en seksuell 
dysfunksjon hvis ikke det plager 
deg eller partneren din – selv 
om det gir utslag på spørreskje-
maet, understreker Smedsland.

Vanligere hos de som har 
hatt brystkreft
– Seksuell dysfunksjon er vanlig 
i den generelle befolkningen, og 
rammer 40-50 % av kvinner i en 
eller annen grad. Seksuell dys-
funksjon synes å være vanligere 
hos de som har hatt brystkreft, 
forklarer kreftlegen.

Det er manglende lyst og 
interesse for sex som er den 
vanligste seksuelle dysfunksjo-
nen både hos de som har hatt 
brystkreft og hos den generelle 

Seksuell dysfunksjon

Betegnelsen er en diagnosekode i et klassifikasjonssystem for 
psykiske lidelser (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders). Den deles hos kvinner inn i tre diagnoser; kombinert 
mangel på lyst/opphisselse, orgasmelidelse og smerter ved sam-
leie. For å stille diagnosen kreves at tilstanden forårsaker problem 
for kvinnen og/eller partner i en varighet på minst 6 måneder, og 
at tilstanden er til stede i mer enn 75 % av seksuelle hendelser.

(Kilder: Solveig Smedsland og Kreftlex.no)

Over halvparten av 
brystkreftoverlevere er 

seksuelt inaktive
Manglende sexlyst er hovedårsaken til at brystkreftoverlevere 
ikke har sex,  viser SWEET-studien. –  Men manglende sexlyst 
trenger ikke nødvendigvis være en seksuell dysfunksjon hvis 
ikke det plager deg eller partneren din, sier brystkreftforsker. 

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Peder Rogstad Smedsland
Illustrasjonsfoto: Natalia 
Sobolivska/Unsplash
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befolkningen. En stor spørreun-
dersøkelse blant langtids bryst-
kreftoverlevere, SWEET-studien 
(se faktaboks), ga interessante 
funn.

– Vi fant at over halvparten 
av de som har hatt brystkreft er 
seksuelt inaktive. Hos den gene-
relle befolkningen er den van-
ligste årsaken til at man ikke har 
sex, at man ikke har en partner. 
Når de som har hatt brystkreft 
ikke har sex, angir de som ho-
vedårsak manglende interesse 
for sex, påpeker Smedsland. 

Tørre slimhinner og 
smerter under samleie
En annen vanlig seksuell dys-
funksjon er tørre slimhinner og 
smerter under samleie, som er 
typiske østrogenmangel-symp-
tomer.
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SWEET-studien

Survivorship Work and sExual hEaltTh study er et 
forskningsprosjekt utført ved Nasjonal Kompetansetje-
neste for Seneffekter ved Radiumhospitalet, som undersø-
ker arbeidsliv og seksualitet hos de som har hatt brystkreft 
7-8 år etter diagnose. 

Alle norske kvinner som fikk brystkreft i 2011 og 2012, som 
ikke har tilbakefall av brystkreft eller annen kreft har fått til-
sendt et spørreskjema, og svarene brukes i forskningen.

Arbeidet ledes av Kristin V. Reinertsen ved Oslo Uni-
versitetssykehus i samarbeid med Kathrine F. Vandraas. 

ling, er noe som bør bli nevnt før behandlingen starter, mener 
Smedsland. 

Underveis i behandling er det naturlig at dette temaet kom-
mer noe i bakgrunnen.

– Hovedfokus på etterkontroller er å oppdage et eventuelt til-
bakefall samt oppfølging av anti-hormonell behandling. Men det 
er også viktig å få kartlagt seneffekter av brystkreftbehandlingen. 
Det er vårt ansvar som helsepersonell å åpne for en samtale om 
hvordan diagnose og behandling også kan ha påvirket seksualli-
vet, understreker hun.

Det er helt normalt å ha sex-problemer
Smedsland oppfordrer brystkreftpasienter til å ha med partneren 
på etterkontrollene.

– Snakk om det! Det er helt normalt å ha utfordringer i seksu-
allivet. Det er vanlig hos de som har hatt brystkreft, men også hos 
kvinner som ikke er behandlet for brystkreft. Har du for eksempel 
plager med tørre slimhinner i underlivet, kan du forsøke ulike pre-
parater, tipser hun.

Smedsland peker også på at de fleste større sykehus har tilgang 
til sexolog. Dette er for eksempel helsepersonell som har tatt en 
videreutdannelse og kan være et nyttig tilbud for flere.

– Det er helt naturlig at de som får cellegift ikke har overskudd 
til sex. Dette er for de fleste en tøff periode, og det er naturlig at 
sex er fraværende. Men det er greit å være bevisst på at man ikke 
dropper intimiteten helt, understreker hun. 

Intimitet er viktig for å opprettholde nærheten til hverandre, 
og dersom intimitet uteblir helt, er det ofte lett at det forblir slik 
også etter at den intense behandlingsperioden er avsluttet. 

Seksuell helsehjelp

På Helsenorge.no finner du mer 
informasjon om kreft og seksu-
alitet. Her er det blant annet en 
informativ brosjyre der du kan 
lese om hvordan andre kreftover-
levere løste utfordringer (forsi-
den av brosjyren på bildet er den 
nord-samiske versjonen). Den er 
utarbeidet av Kreftomsorg Roga-
land, og du finner egen brosjyre 
for din helseregion. 

Mange sykehus tilbyr sexo-
logisk rådgiving og tilbudet er 
gratis. Du kan komme alene eller 
sammen med partneren din. De 
har blant annet egen sexologisk 
poliklinikk i Bergen og Stavanger. 
Hvis ikke, kan du be om å bli hen-
vist til et sykehus som tilbyr sexo-
logisk rådgivning. Du kan også fin-
ne en NACS-godkjent sexologisk 
rådgiver på Finnensexolog.no

På brystkreftforeningen.no kan 
du se en film om hvordan sykdom 
kan ramme liv og seksualliv, og det 
vises gjennom en fiktiv samtale 
mellom en fastlege og en pasient. 
Filmen tar opp vanlige seksuelle 
problemer som pasienter kan sli-
te med når de har blitt rammet av 
kreft. Kreftoverlever Stine Hasle er 
prosjektleder for filmen, og den 
har fått støtte fra Helsedirektoratet.

– I studien vår fant vi at 45 % 
av de seksuelt aktive bryst-
kreftoverleverne hadde en del 
eller svært mye plager med tørre 
slimhinner. 21 % hadde en del 
eller mye smerter under sam-
leie, sier hun. 

Smedsland forteller at tørre 
slimhinner i underlivet er en 
relativt vanlig bivirkning ved 
aromatasehemmere, en type 
antihormonell behandling som 
gis til de som er kommet i over-
gangsalderen. 

– Det er to grupper vi skal 
være spesielt oppmerksomme 
når det gjelder risiko for seksuell 
dysfunksjon. Det er de som be-
handles med aromatasehemme-
re, og så er det de yngre kvinne-
ne som får cellegift og kommer 
i en brå og for tidlig overgangs-
alder. Plagene inkluderer tørre 
slimhinner i underlivet, nedsatt 
sexlyst, søvnproblemer og hete-
tokter som kan påvirke sexlivet, 
forklarer forskeren.

Negativt kroppsbilde 
– Mange brystkreftpasienter har 
endret utseendet sitt. Opplever 
du at f.eks. hårtap, vektøkning 
eller brystoperasjoner og arr på-
virker seksuallivet? 

– Den akutte fasen med cel-
legift er en unntakstilstand for 
de fleste. Så å si alle mister håret 
av cellegiften. I tillegg er vanlige 
bivirkninger slitenhet, kvalme, 
såre slimhinner og risiko for in-
feksjoner, sier Smedsland. 

Hennes kliniske erfaring er at 
fåtallet er seksuelt aktive i denne 
perioden.

– Det er ikke uvanlig med 
vektøkning under cellegiftbe-

handlingen, og mange har pro-
blemer med å komme tilbake 
til utgangsvekt. Dette kan hos 
enkelte påvirke kroppsbildet ne-
gativt. Studier viser at et dårlig 
kroppsbilde er forbundet med 
flere problemer i seksuallivet. I 
SWEET-studien så vi at et dår-
ligere kroppsbilde var forbundet 
med både sjeldnere sex etter di-
agnose og seksuell inaktivitet, 
forklarer Smedsland. 

Brystkreftkirurgi kan føre 
til tap av erogene soner og en-
dret kroppsbilde. Flere studier 
viser at det å fjerne hele brystet 
påvirker kroppsbildet negativt 
sammenlignet med å bli operert 
med brystbevarende kirurgi. 

– Når det gjelder sammen-
hengen mellom type brystkirur-
gi og seksuelle problemer, peker 
forskningen imidlertid i flere 
retninger. Men vi vet at det å få 
fjernet hele brystet er forbundet 
med et dårligere kroppsbilde, og 
at et dårligere kroppsbilde kan 
være forbundet med seksuelle 
problemer. Sannsynligvis er det 
en sammenheng her, og dette er 
noe vi skal undersøke videre i 
SWEET studien, sier forskeren. 

Når skal man snakke om 
seksuell helse?
– Hvilke tiltak er viktige for at 
denne gruppen skal få et bedre 
seksualliv?

– Vi som er helsepersonell 
må skjerpe oss litt. Seksualitet 
bør være et tema i møte med 
brystkreftpasientene, sier hun 
engasjert.

At seksuallivet er en poten-
siell arena der du kan oppleve 
endring etter brystkreftbehand-

Solveig Kathrine
Smedsland

• Spesialist i onkologi 
og overlege.

• Begynte høsten 2020 
på en doktorgrad med 
tema «Seksuell helse 
etter brystkreft».

• Jobber ved Seksjon 
for seneffekter og 
er i permisjon fra 
overlegestillingen ved 
Oslo universitetssykehus.



FATIGUE: Beskrives som en opp-
levelse av varig trøtthet og lavt 
energinivå, søvn/hvile hjelper 
ikke. Fatigue er gjerne sam-
mensatt av trøtthet, lite energi, 
konsentrasjonsproblemer og 
svekkede kognitive evner som 
hukommelse. Fysisk aktivitet og 
psykologiske behandlingsformer 
som kognitiv terapi og stress-
mestring kan hjelpe på plagen.

HJERTESYKDOM: Kan skyldes 
cellegiftbehandling, antistoff-
behandling eller strålebe-
handling (i hvert fall slik den 
ble gitt tidligere). Behandles 
med kombinasjonsmedika-
menter. Kan være reversibel og 
behandles, men ikke alltid.

KOGNITIVE UTFORDRINGER: 
En opplevelse av redusert 
hukommelse og konsentra-
sjon og vansker med å lete 
etter ord, rapporteres ofte 
etter brystkreftbehandling.

LAVT STOFFSKIFTE: Kan 
forårsakes av strålebehand-
ling, og blant annet påvirke 
vekt og energinivå. Behandles 
med medisiner i tablettform.

LYMFØDEM: Lymfødem er 
hevelser og væskeansamlinger 
som oppstår fordi drenasjen fra 
lymfene reduseres. Dette kan 
oppstå når lymfeknuter opere-
res bort, eller når det gis strå-
lebehandling på områder hvor 
lymfeknuter er samlet. Oppstår 
oftest i løpet av de første par åre-
ne etter brystkreftoperasjonen, 
og behandling gis av fysiotera-
peut med spesialkompetanse. 

NERVESKADER: Kan oppleves 
som prikking, brenning, følel-
sesløshet i fingre og tær, hender 
eller føtter. I noen tilfeller kan 
man oppleve muskelsvakhet, ustø 
gange og balanseproblemer. Det 
er lite forskningsdata på området.

NEDSATT SKULDERBEVE-
GELIGHET: Oppstår på den 
behandlede siden hos enkel-
te. Fysioterapi og tilpassede 
øvelser kan ha god effekt.

NY KREFTSYKDOM: Cellegift og 
strålebehandling kan en sjelden 
gang medvirke til at en ny kreft-
svulst oppstår. Pasientens gene-
tiske egenskaper kan bidra til eller 
være hovedårsaken til en slik ut-
vikling, og eksempler på dette er 
arvelig brystkreft og eggstokkreft.

PSYKISKE REAKSJONER: Av-
hengig av den enkeltes sårbarhet 
vil en kreftdiagnose medføre 
psykiske reaksjoner. Eksempler 
på dette er bekymring, frykt, 
uro, sorg og følelse av uvisshet.

SEKSUALITET: Brystkreftbe-
handling kan gi nedsatt seksuell 
lyst, både fysisk og psykisk. Det 
kan henge sammen med andre 
seneffekter som hetetokter, 
fatigue og endret kroppsbilde, 
men kan også være et resul-
tat av behandlingen i seg selv. 
Tørre slimhinner kan gi smerter 
ved samleie. Hormonfrie stikk-
piller kan lindre dette, og de 
kjøpes reseptfritt på apotek. 

SMERTER: Smerter i operasjons-
arr, bryst og arm. Cirka halvpar-
ten rapporterer om vedvarende 

smerte opp til tre år etter behand-
ling. Forekomst av smerte synes 
å avta med tid siden behandling.

TIDLIG OVERGANGSALDER: 
Kreftbehandling kan påvirke 
fertilitet negativt og gi tidlig over-
gangsalder, ofte med mer intense 
hetetokter og tørrhet i skjeden 
enn ved naturlig overgangsalder. 
Unge pasienter kan få tilbud om 
fertilitetsbevarende tiltak, og 
unge kvinner kan få hentet ut egg 
eller eggstokkvev som fryses ned 
for eventuell senere befruktning.

VEKTØKNING: Forekommer ofte. 
Fem år etter diagnosen hadde 
én av fem brystkreftoverlevere 
lagt på seg fem prosent eller mer 
sammenliknet med vekten ved di-
agnosetidspunktet, viser en studie.

ØSTROGENMANGEL SYMPTO-
MER: Langvarig plage for dem 
som står på endokrin (antihor-
mon) behandling. Hetetokter og 
nattesvette er en vanlig bivirkning 
og regnes også som en seneffekt 
fordi behandlingen varer over flere 
år. Èn av fem avslutter hormon-
behandlingen for tidlig på grunn 
av sterke plager. Tørre slimhinner 
i underlivet kan gi smerter og 
sår ved samleie, nedsatt seksuell 
lyst og øke risikoen for urinveis-
infeksjoner. Endokrin behandling 
kan også medføre benskjørhet. 
Muskelsmerter og stive ledd er 
en bivirkning ved bruk av aro-
matasehemmere (hormonbe-
handlingen som gis fra og med 
overgangsalder). Ikke-hormonelle 
behandlingsregimer kan forsøkes, 
og studier har vist at akupunk-
tur kan ha effekt hos enkelte.
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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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Glimt fra lokalforeningene

Hvis du følger trinn-for-trinn-
oppskriften lenger ned i den-
ne saken, kan du sy din egen 
hjertepute. Orker du ikke sy, 
kan det hende du kjenner 
noen andre som vil ta på seg 
denne oppgaven?

Sy sammen med andre
Å sy hjerteputer sammen med 
andre kan være en hyggelig ak-
tivitet, og da bidrar du samtidig 
med å lage et kjærkomment 
hjelpemiddel til noen som er 
blitt behandlet for brystkreft. 
Hvis dere er flere som ønsker å 
gå sammen om en sy-dugnad, 
kan dere ta kontakt med nær-
meste lokalforening. Gå inn på 
www.brystkreftforeningen.no 
og gå inn på oversikten over 
lokalforeningene der. Klikk deg 
inn på ditt geografiske område 
og der finner du kontaktinfo til 
din nærmeste lokalforening, 
som f.eks. Innlandet/Bryst-
kreftforeningen Hamar eller 
Vestland/Brystkreftforeningen 
Bergen.

Slik går du fram
• Lag et hjerte i papp som 

måler cirka 30x30 cm. Tegn 
rundt hjertet på dobbelt 
stoff som ligger rette mot 
rette. Bruk gjerne et godt 
vasket avlagt dynetrekk, 
gardin eller annet gjenb-
rukstoff. Jo flere minner som 
kan knyttes til et retrostoff, 
dess bedre! Myke, utvaske-
de bomullsstoffer er best.

• Klipp ut hjertet ca. 1 cm 
(sømrom) utenfor streken 
du tegnet på stoffet.  Bruk 
knappenåler slik at stykke-
ne ligger godt sammen.

• Sy med maskin på streken, 
men la ca. 12 cm på den ene 
siden stå åpen.

• Klipp et hakk helt ned imel-
lom toppene på hjertet, og 

klipp bort hjørnet nederst 
på hjertet.

• Vreng hjertet og fyll det 
med vatt. Pass på at hjer-
tet ikke blir for stappet og 
hardt. Putt gjerne hjertet 
under armen og kjenn hvor 
mye som kjennes passe.

• Brett inn sømrommet i åp-
ningen. Sett i knappenåler 
og sy sammen, gjerne med 
en «rød tråd». Hvilke sting 
du bruker er ikke så nøye. 
At det er sydd for hånd, og 
gjerne ikke helt perfekt, 
gjør jo puten enda mer 
personlig.

Rosa sløyfe-aksjonen 2021 
hadde tidenes beste resul-
tat fra lokalforeningene på 
over 4 millioner. Aldri før har 
Brystkreftforeningens lokal-
foreninger samlet inn så mye i 
en Rosa sløyfe-aksjon.

– Vi er utrolig imponert over 
den formidable innsatsen som 
lokalforeningene gjør under 
Rosa sløyfe. I fjor samlet de inn 

hele kr 4 173 296, og det fortje-
ner de virkelig anerkjennelse 
for, sier aksjonsleder for Rosa 
sløyfe, Marit Sophie Egge.

Hun forteller at Rosa sløyfe 
2021 ble tidenes nest beste 
både med tanke på innsamlet 
beløp og antall medieoppslag. 
På www.brystkreftforeningen.
no kan du lese mer om aksjo-
nen i prosjektrapporten. 

Tidlig oppdagelse
I 2021 rettet Rosa sløyfe opp-
merksomheten mot tidlig 
oppdagelse. Jo tidligere bryst-
kreft oppdages, desto bedre 
blir prognosen og desto mer 
skånsom blir behandlingen.  

Inntektene fra årets aksjon 
går til forskning på brystkreft 
slik at flere kan overleve og 
flere får best mulig livskvalitet 
etter brystkreftbehandling, 
forteller Egge.

Frivillig innsats
Brystkreftforeningen har 56 lo-
kalforeninger over hele landet 
som legger ned svært mange 
dugnadstimer i Rosa sløyfe- 
aksjonen. Lokalforeningene 
samler inn store beløp som 
går til brystkreftforskning.  

– Tusen takk til våre frivilli-
ge i lokalforeningene for inn-
satsen. Jeg blir så takknemlig 
og stolt over å være leder for 
denne fantastiske gjengen. 
Rekordbeløpet viser at alt ar-
beidet gir resultater, sier sty-
releder i Brystkreftforeningen, 
Ellen Harris Utne.

Tekst: Birgitte Harris og 
redaksjonen
Foto: Privat

Sy en hjertepute
Fikk du ikke hjertepute på 
sykehuset, eller kjenner du 
noen som er brystkreftope-
rert som kunne ha glede av 
en hjertepute? Slik syr du en, 
trinn-for-trinn!

Samlet inn 
rekordmye

Tekst: Redaksjonen
Foto: Privat

En hjertepute brukes under ar-
men og er et kjærkomment hjel-
pemiddel til noen som er blitt 
behandlet for brystkreft.

Frivillige fra Brystkreftfore-
ningens lokalforeninger stiller 
trofast opp hvert eneste år. Her 
er Unni Tjønndal (t.v.) og leder 
Hege Osen fra Brystkreftfore-
ningen Mosjøen og omegn.

Møteplass for 
brystkreftopererte  
og pårørende

Velkommen til vår kafé 
hver tirsdag kl. 12-14 på 
Cafe Lyche på Magasi-
net i Drammen. En viktig 
møteplass for både med-
lemmer og ikke-med-
lemmer. Se etter flagget 
på bordet. Vi har vertin-
ner som ønsker velkom-
men. Kom som du er og 
møt likesinnede! 

Hilsen Brystkreftforenin-
gen Drammen, lokalla-
get for brystkreftoperer-
te fra Lier, Øvre Eiker og 
hele Drammen.
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Bli med i 
trekningen!
Send kryssord innen 30. mai

EPOST:
post@brystkreftforeningen .no 

POST: 
Brystkreftforeningen 
Postboks 78 Sentrum
0101 Oslo

Merkes med Kryssord 
Athene 1/2022

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

nn
er

 a
v 

A
th

en
e 

kr
ys

s 
4-

20
21

: 
Bj

ør
g 

Al
m

ås
, R

ør
os

Lø
sn

in
gs

or
d:

 v
ei

en
 b

lir
 ti

l m
en

s m
an

 g
år

5 6 8 3 7

8 9 2
9 3 6 1

1 8
6 4 8 2
7 5 1

2 6 8 4 5

6 8 9 1 4
7 5 3 1 2 6

1 3 7
5 6 7 9

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

9 6 8 3 1 7
3 1 9 5 4

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

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

Le
tt

Va
ns

ke
lig

Lett

Vanskelig

Ø H
S K Y E R P

Æ R A S O V E
E R T S I D
G R E N A D A

K N I P S E N
P I L O T

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

B E F N I S E Å L E
N Y S J E F S N O D I G

S T U D E R E I E
T A S U R R U G G

N Ø D U T G A N G E R U R
R T E N N E R Ø G L E

T R O R A S S I K R I N G
G L E D E S Ø T E N

JOBST tilbyr totalløsningen for deg med
lymfødem etter brystkreft.

Kontakt en lymfødemfysioterapeut for hjelp – de finner du på nllf.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.
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Pfizer er et av

verdens ledende

innovative

legemiddelselskaper.

RETURADRESSE: Brystkreftforeningen, PB 78 Sentrum, 0101 Oslo
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