
DU HAR IKKE SETT EN SLIK STATUE FØR
– Et av de viktigste kunstverk som noen gang er blitt laget

Dugnad for Rosa sløyfe

Montebellosenteret: Her lærer du å mestre ditt nye liv

Seks ærlige historier om brystkreft

Tone er brukermedvirker i forskning for å hjelpe andre
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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 er sommerferien på hell, og 
vi går mot høsten, skoleferieslutt 
og ferieslutt. Jeg håper at alle har 
hatt muligheten for fine sommer-
opplevelser i år etter flere år med 
restriksjoner.  

Høsten kommer raskt nå, og med 
den skal vi igjen farge landet vårt 
rosa. Det blir muligheter for å ha 
flere offentlige arrangementer, og 
det blir igjen mange Rosa sløyfe- 
løp rundt omkring. 

Brystkreftforeningen har vært på 
besøk på Montebellosenteret i 
Mesnalia, Ringsaker. Her har jour-
nalisten intervjuet flere som er der 
på rehabilitering etter brystkreft-
behandling. Jeg har selv vært på 
Montebello flere ganger på rehabi-
litering, først etter behandling og 
deretter på et 14 dagers kurs der 

jeg lærte å leve med lymfødem. 
Begge gangene var jeg heldig og 
fikk ha med meg mannen min som 
en god støtte. Montebello ligger 
flott til med fine turmuligheter 
både sommer som vinter, og sen-
teret har forskjellige uteplasser og 
flere stuer hvor en kan senke skul-
drene og bare tenke på seg selv. 
Slik jeg opplever det så trenger 
man flere forskjellige plasser for re-
habilitering, noen har korte kurs og 
noen tilbyr lengre opphold med 
oppfølging. Begge er nyttige har 
jeg erfart, den ene plassen tar vare 
på hodet mitt og en annen plass 
tar vare på kroppen min.

Et annet tema i denne utgaven 
handler om å være brukermed-
virker. Det er en viktig funksjon 
for at vi skal få større grad av kon-
troll over det som skjer i livene 
våre. Det handler også om å vise 
respekt for brukeren. Jeg sier ofte 
«den vet hvor skoen trykker den 
som har den på». Derfor er det 
viktig å involvere seg som bruker-
medvirker for å formidle og påvir-
ke forskning og behandling. 

Det å stå sammen og trekke i sam-
me retning har vært viktig for meg 
i de sakene jeg involverer meg 
i. Pasientoppropet er et slikt ek-
sempel, der 46 organisasjoner i vår 
stilte seg bak et opprop om å få 
innført nye medisiner og nye be-
handlingsmetoder raskere. Vi fikk 
inn over 100 000 underskrifter som 
ble overlevert helse- og omsorgs-
minister Kjerkol. Det er mange fle-
re enn brystkreftberørte som ikke 
har tid til å vente. Representanter 
fra de organisasjonene som støtter 
oppropet, stilte opp foran departe-

mentet for å vise at vi er mange. Vi 
som var der holdt opp et 16 meter 
langt tøystykke med 100 000 hjer-
ter på som symboliserte alle under-
skriftene. Står vi mange sammen 
og viser solidaritet med hverandre 
og at vi kjemper for samme sak, så 
har det en stor effekt. Det å kunne 
stå sammen med Kreftforeningen 
og alle de andre pasientorganisa-
sjonene viser styrke.

Organisasjonslivet er inne i en ny 
tid, og der må også Brystkreftfo-
reningen følge med i tiden. Vi har 
fått inn mange nye i styrene rundt 
i lokalforeningene som har nye 
ideer. De ser nye muligheter og 
vil veldig gjerne bidra til at Bryst-
kreftforeningens medlemsmasse 
vokser. Et spesielt fokus er rekrut-
tering av flere unge medlemmer. Vi 
trenger gode innspill på hvordan vi 
kan være til stede for dem og de-
res pårørende. Det gjøres masse 
flott arbeid rundt i landet vårt og 
det skal dere fortsette med. I en 
tid der frivilligheten går nedover 
og nye medlemmer har andre be-
hov, samt at vi i økende grad lever 
i en teknologisk verden, så må vi 
også se på hvordan Brystkreftfore-
ningen kan utvikle seg og tilpasse 
seg samtiden. Det er flere og flere 
lokalforeninger som ønsker å job-
be sammen og utveksle erfaringer. 
Foreningene utvikles ved at man 
utnytter hverandres ideer, og i til-
legg skapes nye nettverk som kan 
dra veksler på hverandre.

Jeg ønsker alle en riktig god høst 
med gode opplevelser og en flott 
oktober.

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

Foto: Demi He/Unsplash
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rød boksehanske. Den  kommer fra 
venstre og smeller til over øyet. Også 
mens jeg kjører bil, kommer slagene. 
Midt i klasserommet kommer slage-
ne. På lærerværelset, der det heller 
ikke er stille, kommer slagene. 

Vikarperioden avsluttes, jeg blir 
ikke innkalt til nye oppdrag og sav-
ner verken elever eller lærere. Særs 
ikke ekkoet i korridorene og hylin-
gen i skolegården. Hjemme er det ro. 
Jeg opptar skrivingen. Det går bra. 
Jeg skriver når jeg kan. Hviler når jeg 
kan. Justerer min egen arbeidsdag, 
men så er boksehansken der igjen, 
og som fra ingensteds hen, tar nå 
også gule pissemaur bolig i leddene 
og muskulaturen. Helt siden første 
cellegift har jeg sagt til meg selv at 
jeg må elske kroppen min. Om ingen 
andre elsker den, skal jeg selv alltid 
være trofast. Det er en bestemmelse. 
Nå svikter jeg helt. Hater hud, inn-
voller, sågar hjertet. Jeg går til legen. 
Legen lytter. Han er en lyttende lege. 
Han sykmelder meg. 50%. 60%. 
80%. 100%. Et helt år går. Det er in-
gen bedring. Smertene lar seg ikke 
diagnostisere. Det kan være over-
gangsalder, det kan være fatigue, det 
kan være ettervirkninger etter fem 
års behandling. Ibux biter ikke på. 
Paracet biter ikke på, og hormonbe-
handling er uaktuelt da kreften i sin 
tid var hormonrelatert. Man føkker 
ikke med hormoner. 

Sammen med legen søker jeg 
til slutt om uføretrygd 50 %. Han 
skriver en rapport jeg må lese med 
solbriller på. Det er mørke saker. 
Svaret kommer fem måneder et-
ter. – Søknad om 50 % uføretrygd 
avslås grunnet pasientens mangel 
på medisinsk dokumentasjon. 

Marte Østmoe er frilansjourna-
list, testforfatter, lærer og poet.

– Men nå ser du jo så bra ut, jeg 
tenker vi sier 100 %. 

Det er veilederen min på NAV 
som snakker. Etter et halvt års pro-
gram med egen coach fra et sel-
skap NAV har leid inn, tre person-
lighetstester og tett oppfølging, er 
jeg tilbake på mitt lokale NAV-kon-
tor. Basert på nøye analyser vet jeg 
at coachen min har anbefalt at NAV 
registrerer meg 50 % ufør. Nå sier 
rådgiveren min noe ganske annet. 
Alt basert på hvordan jeg ser ut 
nettopp denne dagen – 100 %. 

– Du må nok bare fortelle barna 
at det vil bli litt smalhans. 

Det har gått fem nye år som frilan-
ser. Jeg har skilt meg, blitt eneforsør-
ger og den gamle rådgiveren er for 
lengst byttet ut med en ny. Nå er 
det hun som snakker. NAV har lenge 
oppfordret meg til omskolering. 

Jeg elsker jobben min. Er det noe 
jeg kan, ja så er det å skrive. Men 
pitchingen går ikke fort nok, tastatu-
ret oppleves tregt og tallene blir røde. 
Omsider har jeg derfor bestemt meg 
for å gi etter. Men omskolering koster. 
Jeg antar at når  ideen i utgangspunk-

tet kommer fra NAV, er de vel også vil-
lige til å bistå økonomisk? Nei, det vil 
ikke NAV. I stedet ber de meg ta opp 
mer studielån. Mine innvendinger bi-
ter ikke på. Ergo får jeg beskjed om å 
gå hjem med denne informasjonen: 
Smalhans. 

Det konsulenten ser ut til å ha 
glemt, er at det i vårt hjem, siden 
barn nummer to kom til verden – 
lenge før jeg hadde opparbeidet 
meg nok G etter barn nummer én – 
ikke har vært annet enn smalhans. 
At en hissig kreftsykdom kom i 
kjølvannet av barn nummer to, det 
er en detalj NAV ser ut til å ha strø-
ket fra sine rapporter. 

– Ut i verden med deg, sier NAV. 
– Alle må bidra, sier NAV. Dermed 
sendes jeg hodestups inn i en 
ettårig lærerutdanning som jeg, 
hvis jeg er flittig og samtidig job-
ber, nok kan klare å ta over to år. 
– Som lærer får jeg garantert jobb, 
sier veilederen min. 

Jeg er flittig. Jeg søker lån. Gjen-
nom to år, hver fredag, betaler jeg 
for barnevakt. Til universitetet tar det 
to timer med tog, og etter en fore-
lesning er jeg ikke tilbake før klokka 
runder ni på kvelden. Jeg står til ek-
samen og søker jobb. Det er ikke mye 
å ta av. Jeg sier ja til å være vikar i 7. 
klasse og 8. klasse. Klasserommene 
er ikke lyddempet. Elevene kommer 
ikke til tiden, har glemt bøker, har 
glemt mat. De sparker ball i timen 
og raper over oppgavene. Det er nå 
jeg oppdager sider ved meg selv jeg 
ikke en gang visste jeg hadde. Jeg 
blir sint. Ikke bare sint, jeg blir forban-
na. Hjemme må jeg, i tillegg til å si at 
det fremdeles er smalhals, også be 
barna om å være stille. – Hysj! 

Jeg er helt slått ut. Oftere og of-
tere stifter jeg bekjentskap med en 

Av Marte Østmoe

Mangel på medisinsk 
dokumentasjon

Venter og venter. Blir jeg frisk 
noen gang? Hvis jeg blir det, får 
livet en annen mening. Arrene vil 
alltid være der, men hvis hjernen 
min begynner å virke, vil jeg kan-
skje kjenne meg fri igjen, skriver 
Anita Horntvedt Rasmussen, som 
har tegnet illustrasjonen.

Blir jeg frisk?

Utgavens blomster-
bukett går til ...

Anne-Barbro Nygård, som har 
gått av etter seks år som leder 
av Brystkreftforeningen Ålesund 
og omegn. Hun har tidligere hatt 
andre verv i styret og har i mange 
år vært vår «Rosa Sløyfe-general». 
Anne-Barbro er et ja-mennes-
ke som har tatt på seg oppgaver 
langt utenfor det som er forven-
tet av en leder. I så måte er resten 
av styret henne stor takk skyldig, 
skriver Liv Nakken.
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Kari Melhus ble æresmedlem på 
Brystkreftforeningens Landsmøte 
i slutten av april. Hun ble takket for 
fremragende innsats og engasje-
ment for Brystkreftforeningen gjen-
nom mange år. Ellen Harris Utne (t.v.), 
som delte ut prisen, ble gjenvalgt 
som styreleder av Brystkreftforenin-
gen på Landsmøtets siste dag. Var-
me gratulasjoner til begge to!

Brystkreft-
foreningens 
Landsmøte 2022

KREFTLEGENE
Sigmund Brabrand og Kathrine F. 
Vandraas snakker om kreft. Hør 
f.eks. episoden som heter «Sen-
effekter etter kreftbehandling.» 
Informative, pedagogiske og in-
teressante episoder som gjør lyt-
teren klokere, uten å skremme. 

HELHJERTA
En podkast hvor du møter men-
nesker i helsetjenesten som fortel-
ler om jobben og historien sin. Hør 
f.eks. episoden som heter «Sam-
valg – å ta beslutninger sammen».

SYKT FRISK
En podkast for pasienter og pårø-
rende fra spesialisthelsetjenesten. 
Pasienter og helsepersonell snak-
ker om helse, sykdom og mest-
ring. Hør f.eks. episoden «Få or-
den», som handler om hvordan 
du kan håndtere stress og uro når 
sykdom rammer.

PÅRØRENDEPODDEN
Podkasten gir de pårørende en 
stemme. Hvordan er det å være 
med på reisen en aldri bestilte? 
Den er laget av Pårørendealliansen.

BEKREFTET
Bekreftet er en podkast for unge 
kreftrammede og pårørende og 
produseres av Ung Kreft. «Alle» kjen-
ner noen som har kreft, men dette 
er ikke en podkast om sykdom. Be-
kreftet handler om unge mennesker 
som har en historie å fortelle. 
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Da Tone fikk brystkreftdiagno-
sen i 2017, fortalte kreftlegen at 
det fantes en studie som hun 
med stor sannsynlighet kom til 
å bli spurt om å delta i. Det var 
opp til henne om hun ville være 
med. 

– Da jeg siden var inne hos 
kreftlegen og fikk vite hva slags 
krefttype jeg hadde, ble jeg invitert 
til å være med i PETREMAC-stu-
dien (se faktaboks side 9). Jeg mot-

tok en del skriftlig informasjon og 
kikket gjennom det, og så skrev jeg 
under på et samtykke-skjema der 
og da, forteller Tone.

Hun er intensivsykepleier og 
har jobbet på Haukeland uni-
versitetssjukehus. 

Bidra til bedre behandling
– Gjennom jobben min har jeg 
sett hvor viktig det er å bidra. 
Ønsket med mitt lille bidrag er 
å bidra til at det blir bedre be-
handling av brystkreft og bedre 
oppfølging av brystkreftpasien-
ter generelt, understreker Tone.

Det forskes mye på brystkreft i Norge. Nylig ga 
Brystkreftforeningen over 7 millioner til kliniske studier 

gjennom Norsk brystcancergruppe, og forskningen 
finaniseres også av midler fra Rosa sløye.  Men 
det hadde ikke vært mulig å forske uten frivillig 

deltakelse fra brukermedvirkere som Tone Oland.

– Ønsker å hjelpe de som 
kommer etter meg

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Privat og Linda Orrestad

B ID R AR  I  FO R SK NIN GSPR OSJEK T

1. Tone jobber som HMS-leder og syke-
pleier i Nordsjøen og kontrollene måtte 
tilpasses friperiodene. Her står hun på 
hengestillas langt under plattformen 
og ca. 7 meter over havoverflaten.

2. Tone anbefaler andre å si ja til å 
delta i et forskningsprosjekt. – Ditt 
bidrag kan føre til at de som kom-
mer etter deg, faktisk kan få det let-
tere, understreker hun.

3. + 4. Tone henter energi i natu-
ren, og her er hun på fjelltur. Hun 
synes det har gått veldig fint å delta 
som bruker i en forskningsstudie.

2

3 4

1
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Da hun fikk brystkreft, var det første gang hun 
ble rammet av alvorlig sykdom. Hun opplevde at 
ting gikk svært fort, og hodet spant bare rundt. 

–  Det var veldig mye som skulle skje, og jeg 
møtte bare opp. Det var en ny opplevelse å befinne 
seg på den andre siden av bordet. Selv om jeg gjen-
nom jobben hadde en del kunnskap om hvordan 
det er å være pasient, så hadde jeg ikke sjanse til 
å vite hvordan det egentlig er, sier hun ettertenk-
somt.

Tone fikk beskjed om at hun kunne havne i den 
ene av to behandlingsarmer i studien, avhengig av 
vevsprøvene, og hun kom i behandlingsarm A.

Svulsten i brystet var såpass stor at den måtte 
behandles med Letrozol i et halvt år før operasjo-
nen. Det er en hormon-blokkerende medisin som 
krymper hormonsensitive svulster. 

– Kroppen responderte fantastisk bra på den be-
handlingen, så svulsten krympet med stormskritt. 
Underveis i dette halvåret var jeg inne til kontroll 
hver måned for å måle svulsten, forteller Tone.

Hun hadde den samme kreftlegen hele tiden, og 
han har fulgt henne i fem år. De fikk god kontakt 
og hun følte seg veldig godt ivaretatt. 

– Jeg trakk gull-loddet da jeg fikk kreftlegen 
min. Han lyttet og svarte på de spørsmålene jeg 
hadde. Det er mye rart som dukker opp når man 
går på en slik behandling, og han svarte på alt, sier 
hun.

Både fordeler og ulemper med å delta
Hun legger ikke skjul på at det er både fordeler og 
ulemper med å være med i en studie og bli fulgt opp 
så tett. Kontrollene er hyppigere, men samtidig blir 
du tatt godt vare på. 

– Det var en belastning hver gang jeg fikk innkal-
ling til kontroll. Jeg har vært i alarmberedskap og 
kampmodus over flere år. En konsekvens av å delta 
i en slik studie, er at du ikke får roet skikkelig ned 
mellom slagene, forklarer Tone.

Samtidig var det betryggende å bli fulgt opp så 
tett, og Tone forteller at hun så ingen nedsider med 
å bli med i studien. Hun er glad for at deltakelsen 
hennes er med på å styrke forskningen og bidra til 
at den går fremover. Etter et halvt år var hun klar 
for en brystbevarende operasjon i januar 2018.

Nye og bedre metoder
– På hvilken måte er din deltakelse med på å forbedre 
og gi nye behandlingsmetoder? 

– Dette er en persontilpasset behandling, som ble 
skreddersydd til meg. Den er basert på genmateri-
alet  i min kreftsvulst. Når kroppen responderer så 

bra, er det en fordel, for da blir kanskje belastnin-
gen mindre. Det at Letrozol-behandling fungerer så 
godt på en hormonsensitiv gruppe, kan bety at man 
kanskje kan slippe å få cellegift i fremtiden, og det 
er jo helt fantastisk, sier hun engasjert, og utdyper: 

– Det var helt forferdelig å få cellegift. Slipper 
man cellegift, kan man unngå masse senvirkninger, 
som fatigue, hjernetåke, det å føle seg sliten og uvel 
og å miste håret, sier hun.

Tone håper at cellegiften blir historie en gang i 
fremtiden, og at en kan klare seg med andre midler 
som er like gode, inklusiv operasjon og stråling.

– Jeg tenker på de som kommer etter meg, at de 
kanskje slipper cellegift. Fordi jeg blir ikke den siste 
som får brystkreft ... Så selv om jeg er ferdig, tenker 
jeg på dem, forklarer hun.

– Opplever du at du har blitt lyttet til og har fått 
komme til orde som brukermedvirker? 

– Jeg har ikke vært med i et brukerforum, men 
har møtt den samme forskeren, kreftlegen min, hele 
tiden. Jeg har absolutt blitt hørt. Han skriver ned 
opplevelsene i journalen, og jeg leser over notatene 

i etterkant i journalen min, for 
det er viktig at det er riktig. Han 
får med seg det som er vesentlig, 
understreker Tone. 

Men hun skulle ønske at hun 
hadde fått vite om bivirkninge-
ne på forhånd. Hun forteller at 
hun har vært plaget av hjernetå-
ke og muskel- og leddvondt, og 
også en generell følelse av alltid 
å være sliten.  

Noe meningsfullt oppi 
elendigheten
– Hva har du lært av å delta?

– Når det er så galt som det 
er når du får en kreftdiagnose, 
med all elendigheten den med-
fører, så er det faktisk menings-
fullt å kunne bidra med det de 
måtte finne ut fra din kropp. At 
de kan finne noe av det de leter 
etter, må være det som gir me-
ning oppi det som er fryktelig 
leit og trasig, sier hun tankefullt.

Tone ble også spurt om å være 
med i Tamoxifem-prosjektet, som 
innebar flere blod- og urinprøver. 

– Jeg tenkte ja, bare kjør på. 
Jeg er med på alt som kan bidra 
til å gjøre det enklere for de som 
kommer etter meg. Det er det 
som har vært min intensjon her, 
understreker hun.

Hun synes ikke det har 
vært tidkrevende å være med i 
forskningsprosjektet. Siden hun 
jobber som HMS-leder og syke-
pleier i Nordsjøen har kontrollene 
måttet tilpasses friperiodene hen-
nes, men det har gått veldig greit. 

Anbefaler andre å delta
– Hva vil du si til andre som vur-
derer å delta i et forskningspro-
sjekt?

– Det viktigste argumentet er 
at du hjelper forskningen til å 
komme fortere fremover. Jo flere 
svar vi kan få, dess bedre er det. 
Uansett om du har en krefttype 
som du kan bli helt frisk fra, eller 
du har en krevende kreft-type, så 
vil ditt bidrag føre til at de som 
kommer etter deg, faktisk kan få 
det lettere. De som får en kreft-
diagnose i fremtiden har nytte 
av at forskningen finner svar på 
hvorfor vi får kreft og hvem som 
får kreft, forklarer Tone.

Hun synes det har vært en 
fordel å være inne noen ekstra 
ganger til kontroll og ha en ek-
stra runde i MR-maskinen. 

– Disse tingene gjør det trygt, 
og jeg har følt meg ivaretatt. Jeg 
har hørt andre kreftpasienter 
fortelle at de har følt seg helt 
overlatt til seg selv når de avslut-
ter den aktive behandlingen, og 
det har jeg sluppet å oppleve. Du 
blir veldig godt fulgt opp når du 
er med i et forskningsprosjekt, 
sier hun.

Hun legger til at det kan være 
greit å tenke på reiseveien hvis 
du ikke bor så sentralt. Delta-
kelse innebærer hyppigere kon-
troller, og da er det greit at ikke 
reiseveien er så anstrengende.

Tone Oland ble 
diagnostisert med 
hormonsensitiv 
brystkreft i 2017 
og ble godkjent 
brukermedvirker i 
PETREMAC-studien 
kort tid etter. 

PETREMAC-studien 
er en forskningsstudie 
med persontilpasset 
kreftbehandling 
for pasienter med 
lokalavansert brystkreft. 
Formålet med studien 
er å identifisere genfeil 
i kreftsvulsten. Det 
vil gjøre det mulig å 
forutsi hvilke pasienter 
som trenger en bestemt 
kreftbehandling 
i fremtiden.

Brukermedvirker

Gjennom jobben min har jeg sett 
hvor viktig det er å bidra. Ønsket 
med mitt lille bidrag er å bidra til 
at det blir bedre behandling av 
brystkreft og bedre oppfølging 
av brystkreftpasienter generelt.

Jeg tenker på de som kommer 
etter meg, at de kanskje slipper 
cellegift. Fordi jeg blir ikke den 
siste som får brystkreft …. Så 
selv om jeg er ferdig, tenker jeg 
på dem.
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Brannvesenet i Kristiansand hjalp 
til med å henge opp rosa BH-er 
i gågata i Kristiansand, og langs 
veien i Søgne hjalp medlemmer 
av Brystkreftforeningen Agder til 
med å dekke et stort gjerde med 
rosa og sorte BH-er. Gjerdet pyn-
tes hvert eneste år i oktober.

BH-gjerde og hjelp 
fra brannvesen

Rosa Sløyfe-løpet ble arrangert på Lødingen i Lofoten med ca. 110 deltakere 
og stor stemning. Trommekorpset spilte før ordfører åpnet løpet. Folk kled-
de seg ut, og det var pizzakos og premieutdeling etterpå. I en kommune 
med 1900 innbyggere, må vi kunne si at oppmøtet var svært bra!

Trommekorps og kreative kostymer

Takk til store og små, kommunale og private aktører, og ikke minst Alcoa 
som kick-startet Rosa sløyfe-aksjonen i Mosjøen med presse og kake. Bo-
dil Berntsen fra treningssenteret Frisk3 hadde for andre året på rad «Rosa 
sløyfetime» på treningssenteret. I tillegg lyste flere bygninger opp i rosa, og 
mange butikker pyntet med rosa ballonger. 

Rosa treningstimer og sløyfe-kake

Snart braker Rosa sløyfe 2022 
løs. Her er noen smakebiter fra 
noen av de flotte aktivitetene i 
fjorårets aksjon.

Glimt fra Rosa 
sløyfe 2021

En bussholdeplass i Moss ble pyn-
tet av Brystkreftforeningen Moss i 
samarbeid med Fretex, og utrolig 
nok fikk pynten stå i fred der hele 
oktober. Det var Grete E. Haaland 
(f.v.) og Jessica Baronowsky fra 
Fretex som pyntet.

Rosapyntet 
bussholdeplass

Rosa sløyfe-løpet på Borhaug i Ag-
der samlet over 200 deltakere. Det 
var rosa ballonger langs veien og 
deltakerne hadde på seg t-skjorter 
med ordlyden «Check your boobs. 
Mine tried to kill me.»

Ballonger og boobs
Mari Sandsmark var med på sitt 
første virtuelle Rosa sløye-løp. 
Hun hadde nettopp fått sin tredje 
runde med cellegift og klarte like-
vel å få nest beste tid på distansen 
noensinne. Ikke rart hun var stolt 
og har lyst til å bli med på flere løp!  

Nest beste etter 
tre runder med 
cellegift

Styreleder Ellen Harris Utne og tidligere leder i Brystkreftforeningen Lille-
hammer, Anne Fjell, stod på stand i Lillehammer sentrum.

Rosa LillehammerAngela Kok i Brystkreftforeningen 
under 45 stod på Rosa sløyfe- 
stand i Oslo sentrum. Det var en 
dag med masse frivillig innsats og 
mange snille kunder, forteller hun.

Karl Johan i Oslo
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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%*

Montebellosenteret tilbyr unikt  
kursopphold for de som har eller  
har hatt kreft og for pårørende

Alle som har eller har hatt kreft kan søke om opphold ved Montebellosenteret.  
Gjennom kunnskapsformidling, erfaringsutveksling, sosiale og fysiske aktiviteter  
vil du få innsikt i hvordan du kan mestre dine utfordringer. Det er i alle kurs  
mulig å ha med seg en pårørende.

Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali • post@montebello-senteret.no • montebellosenteret.no

Montebellosenteret ligger i flotte omgivelser like ovenfor Lillehammer. Senteret fremstår  
med god hotellstandard uten institusjonspreg. Montebellosenteret legger stor vekt på skjønnhet,  
kunst og opplevelser. Samtidig har vi et sunt og godt kjøkken og delikate rom.

Trinn 1 : Brystkreft – hva nå?

På livsmestringskurset «Brystkreftkreft – hva nå?» 
møter du fagpersoner med spiss kompetanse innen 
bl.a. kreftbehandling, seneffekter, mestrings
strategier, ernæring og fysisk aktivitet. 

Kurs 36-22 9.–16. september 
Kurs 43-22 28. okt–4. nov 
Kurs 47-22 25. nov–2. des

Trinn 2 : Temakurs 

Etter at du har vært på trinn 1 kurs, kan du søke  
på trinn 2. Kursene har temaer som fokuserer på  
ulike utfordringer videre i livet. Temakurs tar for  
seg utfordinger av fysisk, psykisk, sosial eller  
eksistensiell karakter. 

Se montebellosenteret.no  
for oversikt over alle trinn 2 kurs.

Har du 
spørsmål?

Ring oss gjerne! 
T: 62 35 11 00 
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UJEVNE BRYSTER?

Amoena Norge AS, 
Ullernschaussèen 64-66, 0379 Oslo 

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

Gjenopprett brystfasongen 
med et bh-innlegg som 

tilpasser seg kroppen din.
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Et opphold på Montebellosenteret skal gjøre deg bedre 
rustet til å mestre din nye tilværelse. – De som kommer 

hit har skjønt at livet ikke er som før og at de trenger 
hjelp til å mestre livet etter kreftsykdom, sier Maria 

Munsters, markedsansvarlig ved Montebellosenteret. 

Hun elsker jobben sin, og synes det beste ved jobben er å se sluttresultatet. 
– Det er så flott å se at de som kommer har en bra opplevelse og føler 

at de er bedre rustet når de drar hjem. Det er også fantastisk å kunne 
gjøre en innsats i disse omgivelsene. Jeg jobber med et flott team som 
brenner for det samme som meg, sier Maria, med et stort smil. 

Staben er liten og alle har samme mål, om de jobber med renhold, 
service, mat eller faglig oppfølging: 

– De skal gi deltakerne en god opplevelse hele uka. Det ligger i veg-
gene, forklarer hun.

Hvem kan dra til Montebellosenteret?
Det kommer deltakere fra hele landet, og det hender at menn som har 
eller har hatt brystkreft også kommer. 

– Hvis det kun er noen få unge kreftrammede som har søkt på det 

– Her lærer du å 
leve med endringer 

etter kreft

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Erik Thallaug

M O N T EBELLOSEN T ER E T

Maria Munsters ønsker at alle kursdeltakerne opplever at et opphold på Mon-
tebellosenteret er vel anvendt tid. – Fornøyde deltakere kommer gjerne tilba-
ke, og da er det også større sjanse for at de forteller andre om tilbudet vårt, 
sier hun.
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samme kurset, ringer vi og sjekker om det er greit for dem, eller om de 
vil flytte søknaden til et seinere kurs, forteller Maria.

Når du søker om et opphold på Montebellosenteret, skal du fylle ut et 
søknadsskjema. Du søker direkte, via en lenke på hjemmesiden (se mer 
info i faktaboks på side 18). 

Et av spørsmålene du skal svare på er: Hva ønsker du å oppnå? 
– Vi spør om dette for å finne ut hvor skoen trykker. Det hender ofte 

at vi ringer søkeren for å avklare forventninger, forklarer Maria.
Hun understreker at det er viktig å være forberedt på hva du kan 

forvente av et opphold. Det er ikke alle som er like flinke til å fylle ut 
skjema, og de fleste har blitt ringt til i forkant, eller har ringt selv. 

– Hvor lang tid tar det fra man får en diagnose til man kommer hit?
– Det er ulikt. Hos mange er det kort tid siden de avsluttet behand-

ling. Det dukker ofte opp mange spørsmål i etterkant av behandlingen, 
og et kriteria vi har, er at det er greit å være ferdig med primærbehand-
lingen, sier hun.

Hva skjer nå?
Kreftpasientene har gått gjennom en krise og opplever ofte usikkerhet 
og grubling. Pakkeforløpet sørger for at man tas vare på underveis i 
behandlingsløpet, men hva skjer etterpå? 

– Hva skjer nå, spør mange 
seg. Du er ferdigbehandlet, men 
ikke frisk. Pasientene mobilise-
rer krefter i behandlingstiden, 
men så kommer sjokket. Tilvæ-
relsen kan være preget av redsel, 
usikkerhet og angst. De spør seg: 
Hva kan jeg gjøre? Hva er greit, 
og hva bør jeg unngå? Kan jeg 
for eksempel fortsatt trene like 
mye som før? forteller Maria. 

Det å få tips og veiledning er 
nyttig i denne fasen når du skal 
ta fatt på den nye tilværelsen. 
Mange har for eksempel mistet 
appetitten og trenger råd om 
kosthold. Maria erfarer at en del 
kreftpasienter tror at de ikke er 
syke nok for å søke seg til Mon-
tebellosenteret.

– Den eneste grunnen du 
trenger for å søke, er at du har 
hatt en kreftsykdom. Det er lurt 
å møte andre som er i samme si-
tuasjon. Da slipper du å føle deg 
alene, understreker Maria. 

Før avreise kan det føles litt 
skummelt å være her på kurs en 
hel uke, men deltakerne erfarer 
at det er godt å være sammen 
med andre over tid. 

– Kurslederne har stort fo-
kus på å gi trygghet i starten. 
Du får tid til å bli kjent med 
området og møte de andre. 
Plutselig treffer du noen som 
forstår. De andre vet hva du 
snakker om. Lettelsen er stor 
for mange og ekstremt betyd-
ningsfull. Vi har hørt at f lere 

Fagleder Jane McCarthy (t.h.) har 
blant annet bakgrunn som psykia-
trisk sykepleier og kognitiv terapeut. 
Hun og kursleder Veronica Mellison 
har varierte og spennende dager på 
Montebellosenteret.

knytter kontakter som varer 
livet ut, forteller hun.

Tid til ettertanke
Et annet viktig aspekt ved opp-

Maria Munsters

Begynte å jobbe som mar-
kedsansvarlig ved Monte-
bellosenteret i august 2012. 
Hun er opprinnelig fra 
Nederland og er utdannet 
markedsstrateg. Hun bor i 
Mesnali.

Anna Nordhagen er klinisk ernæ-
ringsfysiolog og gir gode råd om 
kosthold og kreft til besøkende på 
Montebellosenteret.

Plutselig treffer du noen 
som forstår. De andre 

vet hva du snakker om. 
Lettelsen er stor for mange 
og ekstremt betydningsfull. 

Flere knytter kontakter 
som kan vare livet ut.
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holdet er å få tid til å gå i seg selv. Livet har endret seg, og ved å 
finne roen kan deltakerne se om det finnes andre måter å tilnær-
me seg livet på. 

– For mange som kommer hit har livet forandret seg ganske 
brått, og de har fått en del utfordringer de ikke var forberedt på. 
På et kursopphold skjer det mye mer enn kunnskapsformidling 
og tilrettelagte gruppesamtaler. Deltakere sier selv at de kommer 
i en «Montebello-boble». Den mellommenneskelige kontakten 
er for de fleste gull verdt, understreker Maria engasjert.

Hovedmålet i alle kursene er å lære å leve med endringer som 
følge av kreft. 

– De som kommer hit har skjønt at livet ikke er som før og at 
de trenger hjelp til å få et bra liv. Et liv som er bra, men annerle-
des, forteller hun.

Du kan delta på flere kurs, og hvis du har vært på et diagno-
se-kurs, kan du søke deg videre på et tema-kurs.

Lettelse å møte andre pårørende
Grunnleggeren av Montebellosenteret, Jan Vincents Johannes-
sen, har en visjon som ikke begrenser seg til å hjelpe de som har 
gått gjennom en kreftbehandling. Han er også opptatt av å hjelpe 
de som står nærmest. Kreft rammer ikke bare den enkelte eller et 
organ i kroppen til den syke. 

–  Pårørende får mange bekymringer og nye roller de nødven-
digvis ikke har bedt om. Det kan for eksempel være oppfølging 
av familieaktiviteter, kosthold, husarbeid og håndtering av kom-
plisert økonomi, forklarer Maria.

På diagnoserelaterte kurs deltar pårørende og de kreftramme-
de i grupper hver for seg. 

– I samtalegruppene, uten kreftrammede til stede, kan de 
være mer åpne om seg selv og sine tanker og følelser. De føler 
støtte fra hverandre, og kjenner en lettelse når de hører at andre 
har det på samme måte. Mange pårørende har hatt det ekstra 
tøft under pandemien, da de ikke fikk være med inn til legetimer 
eller følge pasienten til behandling, forklarer Maria. 

Hun oppfordrer alle som har mulighet til å søke sammen med 
en nær pårørende. Det kan for eksempel være samlivspartneren 
din, bestekompisen eller den personen som står deg nær i hver-
dagen. 

– Det er godt for pårørende å bli litt tryggere i rollen sin. De 
blir også slitne, og det er faktisk mange som får fatigue, sier hun.

Hva trenger du mer kunnskap om?
Temakursene er skreddersydd etter behov og basert på felles in-
teresser.  Da kan tema for eksempel handle om hvordan du finner 
riktig balanse mellom kosthold og fysisk aktivitet. De tilbyr også 

• Alle fra hele landet kan søke 
om opphold, og du søker 
via et skjema på nettsiden, 
www.montebellosenteret.no/
søke-og-skjemaer/soknads-
skjema, helst digitalt.

• Fastlege eller sykehuslege må 
skrive en legeerklæring. Hvis du 
søker sammen med pårørende, 
må legen også dokumentere 
dette. Det er egne skjema for 
dette på hjemmesiden. Le-
gedokumentene må sendes i 
posten til Montebellosenteret.

• Det er viktig at deltaker-
ne kan norsk språk.

• Det lønner seg å ha alt på plass 
fem uker før kursstart. Monte-
bellosenteret tar inn deltakere 
helt frem til kursstart, så du 
kan stå på venteliste. Det kan 
være lurt å si at du har mulighet 
til å komme på kort varsel. 

• Du må betale en liten egenan-
del som bestemmes av Helfo, 
og utgjør kr 1232 per uke per 
pasient, og kr 826 per uke for 
pårørende. Dette betales ved 
avreise. Helfo dekker reisekost-
nadene i etterkant, så husk 
å ta vare på kvitteringer. 

• Montebellosenteret kan tilby 
15 200 døgn i året gjennom 
støtte fra staten. Senteret 
kan ta imot mellom 2000 og 
2200 kursdeltakere hvert år, 
og kursene fylles alltid opp.

• Kursene for brystkreftpasien-
ter er populære, og det er ofte 
ventelister. Får du ikke plass på 
førstevalget, får du trolig plass 
på neste kurs eller det påføl-
gende kurset. Det har hendt 
at de setter inn ekstra kurs for 
å korte ned på ventelisten.

• Kurset Selvbilde, kropp og seksualitet tar for seg et 
aktuelt tema. Den seksuelle helsen er like viktig 
som den fysiske helsen, og kurset hjelper mange 
til å komme seg videre. 

• Det arrangeres parkurs der tema er kommunika-
sjon og man lærer å skape forståelse og samhold. 
Med kreftdiagnosen har det skjedd en stor end-
ring, og kjærestesituasjonen har forandret seg 
fullstendig. På kurset lærer dere å få forståelse 
for hverandre, og å få tilbake gnisten. – Kurset gir 
veldig gode resultater. Parene ser hverandre inn 
i øynene og gjenkjenner hverandre igjen og rei-
ser herfra hånd i hånd, forteller Maria Munsters.

• Familiekursene er unike. Her deltar barn som 
er pårørende til en far eller mor som er kreft-
syk. Barna er i skolealder, fra 6 til 18 år. Kurse-
ne arrangeres sammen med psykolog Mari-

anne Straume. Barna deles i alderstilpassede 
grupper, og miljøarbeidere gjør hyggelige 
ting med barna mens foreldrene har fore-
drag. Barna er med i egne grupper med Ma-
rianne. Det er en lettelse for barna å møte 
andre og se at de ikke er alene. Deltakerne 
får mestringstips og veiledning. – Dette er 
svært verdifulle kurs. Det har stor innflytelse 
på familien hvis f.eks. et av familiemedlem-
mene er i en palliativ situasjon, forklarer Ma-
ria Munsters.

• I tillegg er det for eksempel kurs i energibalan-
se, oppmerksomt nærvær og kognitiv terapi. Du 
finner oversikt over kursene på www.montebel-
losenteret.no/kurs/kursplan

• Send e-post til post@montebello-senteret.no 
eller ring tlf.nr.: 62 35 11 00 for mer informasjon.

kurs om oppmerksomt nærvær, 
der du lærer å være til stede her 
og nå.  Et annet tema er kognitiv 
terapi. Forskning viser at det å 
lære å tenke litt annerledes, kan 
hjelpe hvis du sliter med fatigue. 

– Vi har et temakurs som 
heter Tankens kraft, og det er 
en innføring i hvordan du kan 
håndtere bekymringer og grub-
ling. Du lærer for eksempel at 
du ikke skal bruke mye energi 
på ting du ikke kan gjøre noe 
med. Aksept er viktig i forbin-
delse med fatigue, men fatigue 
er veldig sammensatt og vi har 
ikke noe eget kurs for de som 
har fatigue, forteller Maria.

– Hvor ofte kan man komme hit?
– Det er Helfo (Helsedirekto-

Slik søker du

Temakurs på Montebellosenteret

ratets ytre etat) som godkjenner, 
og de godkjenner to ukers opp-
hold hvert år, med mulighet til 
3-4 ukers opphold. Du kan altså 
få godkjent minst to uker kurs i 
året, sier hun.

En del av de som kommer på 
diagnoserelatert kurs, føler at de 
får den hjelpen de trenger og at 
de er bedre rustet. De kommer 
ikke tilbake. Andre har behov 
for å returnere av mange ulike 
grunner. 

Grunnleggeren av Monte-
bellosenteret, Jan Vincents Jo-
hannessen, er også kunstner 
og opptatt av hvordan kunsten 
påvirker oss mennesker. Det 
henger mye kunst på veggene 
på Mesnali, og mosaikken i bas-

senget og kunsten på veggene 
her er det Johannesen selv som 
har skapt.  

De som kommer hit 
har skjønt at livet 
ikke er som før og 
at de trenger hjelp 

til å mestre livet 
med kreftsykdom. 
Et liv som er bra, 
men annerledes.
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De norske kostholdsrådene fra 
Helsedirektoratet består av 12 råd. 
De vektlegger blant annet at du 
bør holde deg til et kosthold som 
hovedsakelig er plantebasert og 
inneholder mye grønnsaker, frukt, 
bær, fullkorn og fisk, og begrense-
de mengder rødt kjøtt, salt, tilsatt 
sukker og energirike matvarer. 
De anbefaler også å oppretthol-
de balansen mellom energiinn-
tak og -forbruk. Se alle rådene på 
https://www.helsenorge.no/kost-
hold-og-ernaring/

Sunt kosthold

• Visste du at det er viktig å ha en 
struktur på måltidene dine, slik 
at du spiser omtrentlig likt hver 
dag? Kroppen liker å ha det sta-
bilt.

• Spis minimum tre måltider om 
dagen. Spiser du små volum of-
tere, hjelper det mot mageut-
fordringer. Små måltider bedrer 
også appetitten. 

• Blir du fysen på kveldstid? Det 
kan ofte skyldes at du har spist 
for lite tidligere på dagen. Et 
godt tips er å øke næringsinn-
taket tidligere på dagen, for å 
lettere unngå ukontrollert sult-
følelse på kvelden

Hold måltidsrytmen

Opplever du at matlysten og 
fordøyelsen har endret seg 
etter at du fikk brystkreft? Her 
er noen tips og råd som kan 
hjelpe deg som har eller har 
hatt brystkreft.

Kosthold og 
brystkreft

Rådene er hentet fra et foredrag 
som Anna Nordhagen, klinisk 
ernæringsfysiolog, holdt på 
Montebellosenteret

TIPS! Husk å Inkludere én 
proteinkilde, én fiberkilde 
og frukt/grønnsaker til alle 
måltider. 

• Fiber er «tarmens feiekost» og finnes i blant an-
net grove kornprodukter, grønnsaker, frukt, bær, 
nøtter og belgvekster.

• Et kosthold rikt på fiber metter mer, regulerer 
fordøyelsen, senker kolesterolet, gir næring til 
tarmfloraen vår og gir bedre kontroll over blod- 
sukkeret. De fleste kan med fordel øke fiberinn-
taket gradvis.

• Har du en sensitiv tarm, kan du justere inntaket. 
Varmebehandlet mat eller smoothie er lettere å 
fordøye. Tenk litt mykere. Ting som lettere mo-
ses i munnen, moses lettere i magen, råder Anna 
Nordhagen.

Tarmens feiekost

• Umettet fett gir større helsefor-
deler. Velg oljer, plantemargarin, 
majones, nøtter, mandler, frø, 
avokado, oliven, fet fisk og tran.

• Mettet (animalsk) fett bør du 
redusere inntaket av, eller hel-
ler spise magrere produkter. 
Styr unna frityrstekt mat.

Er det ett fett?

TIPS! 5 om dagen 
utgjør faktisk en halv 
kilo daglig. Du kan bruke 
friske, hermetiske, frosne 
og varmebehandlede 
grønnsaker, frukt og bær. De 
er proppfulle av vitaminer, 
mineraler, antioksidanter og 
fiber, og er et supert tiltak 
for helsa. 

Hvis matinntak er ubehagelig på grunn av munn-
tørrhet, kan du gjøre noen tilpasninger.
• Drikk litt og ofte.
• Spis bløt eller most mat, men helst mat som kre-

ver tygging, det stimulerer spyttkjertlene. 
• Tyggegummi, syrlige drops og pastiller stimulerer 

også spyttproduksjon. Ikke velg sukkerfritt hvis du 
sliter med magen. Et eksempel; ikke spytt ut stei-
nen fra morellen, den kan du suge på for å stimule-
re spyttkjertlene.

• Det finnes spytt i form av munnspray eller fukt-
gel og andre produkter på apoteket som kan 
være til hjelp.

Har maten liten smak?
Spis fargeglad og romtemperert 
mat i små porsjoner og tilsett 
smak til maten som urter, marina-
der og krydder. Ingefær og sitrus 
gir mye smak. 

Smaker maten metallisk?
Spis kald og mild mat, og velg 
andre proteinkilder enn kjøtt. 
Bruk plastbestikk istedenfor 
metall. Salt, syrlig eller sterkt 
krydret mat kan overdøve me-
tallsmaken. Det er også viktig 
med god munnhygiene.

Er du kvalm?
Kvalme forverres av tom mage. 
Spis potetgull og salte kjeks. Drikk 
rikelig, minst to liter om dagen og 
gjerne med sugerør. Iskalde drik-
ker kan virke lindrende. Start for 
eksempel dagen med tynn te og 
kjeks. Ofte tåles mager, tørr og salt 
mat. Unngå stekt og fet mat, kry-
dret mat, mat med intens lukt og 
søtsaker.

Råd ved smaksendring

• Spis regelmessige måltider
• Tygg maten godt
• Drikk godt
• Det er gunstig å være i bevegel-

se/aktivitet 
• Begrens inntak av koffeinholdig 

drikke til maks 3 kopper om dagen
• Vær måteholden med alkohol 

og kullsyre
• Velg løselig fiber som potet, 

havre, erter, bønner, linser, 
epler, gulrøtter, bananer, pærer, 
løk, bygg og tørket frukt. 

Generelle råd ved  
mageplager

Råd ved munntørrhet

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

www.camp.no

DIAMOND FESTEPROTESE

Endelig er vår nye festeprotese her!

Siden etterspørselen etter vår Diamond modell 
har vært svært god, har vi nå gleden av å kunne tilby 
Diamond som festeprotese.

Protesen har samme myke silikon som våre øvrige 
proteser, og du fester den direkte mot huden. Diamond 
Festeprotese kan med fordel brukes ved aktivitet og 
sport.

Ta gjerne kontakt med din nærmeste 
brystproteseforhandler for å få hjelp med 
hvilke muligheter som finnes akkurat for deg.
 

Athene_2022_DiamondShaper.indd   1Athene_2022_DiamondShaper.indd   1 2022-05-25   11:07:002022-05-25   11:07:00www.bonjour-lue.com 

      
Lekre luer for alle årstider og enhver anledning 

Åse Hirsch-Nilsen, mobil 99731119 

TIPS! Kosttilskudd kan ikke kompensere 
for et usunt kosthold. Det skal brukes 
som behandling og ikke forebygging. 
Et unntak er D-vitamin, og da særlig 
i vinterhalvåret. Anbefalt dose er 10 
mikrogram hver dag. Dette kan dekkes 
med for eksempel 100 gram laks eller sild.
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Oddvar kjente at han hadde en kul i brystet og dro 
til legen for en sjekk. Han ble sendt til en ultralyd, 
men fikk beskjed om at det ikke var noe, og det ble 
heller ikke tatt noen prøver.

– Jeg kjente jo noe, det var derfor jeg gikk til 
legen. Jeg hadde aldri hørt om at menn kunne få 
brystkreft, og ante ikke hva det kunne være, fortel-
ler han.

 Etter et års tid begynte han å få vondt under ar-

men og oppsøkte legen igjen.
– Hun sendte meg til ultralyd, og da gikk det 

kjapt. Jeg tok ultralyd en mandags formiddag, og 
de ringte fra legekontoret mandag ettermiddag og 
sa jeg hadde fått time dagen etter. Så ringte de fra 
sykehuset og satte opp en time der også, før jeg had-
de rukket å komme meg på legekontoret, sier han. 

– Hva tenkte du da du fikk brystkreftdiagnosen?
– Man svartmaler situasjonen først. Men så ble 

jeg vant til tanken og stolte på legen, sier Oddvar.

Reaksjoner på brystkreften
– Hva slags reaksjoner har du fått fra andre når du 
forteller at du har hatt brystkreft? 

– Går det an? er det mange som spør. Det er få 
som har hørt om at menn kan få brystkreft. Folk 
har ikke spurt så mye rundt det, annet enn at de blir 
sjokkert over at jeg har fått diagnosen, forteller han. 

Oddvar opplevde at han ble tatt på alvor av legen 
hele veien og roser henne for god oppfølging. 

– Jeg har kun positiv erfaring med legen. Det 
gikk slag i slag og oppfølgingen har vært helt topp. 
Jeg fikk cellegift før operasjonen, og så hadde jeg 25 
strålinger etterpå, forklarer Oddvar.     

Han forteller at det gikk for så vidt helt greit å få 

behandling sammen med en gjeng med kvinnfolk, for de visste jo ikke 
hva slags kreft han hadde. 

– Det var verre da jeg skulle på mammografi. Da satt jeg som eneste 
mann på venterommet sammen med mange andre kvinner, minnes han.

Dårligere livskvalitet på grunn av bivirkninger
– Fikk du nok informasjon om eventuelle bivirkninger? 

– Jeg tenkte det var greit å ikke vite så mye, så jeg ønsket ikke å høre 
om bivirkningene på forhånd. Men jeg har sluppet utrolig heldig unna, 
og hadde ingen alvorlige bivirkninger. Jeg mistet jo håret, men det er 
bare bagateller. Etterpå har jeg slitt med væskeansamling i brystet, og 
jeg har måttet drenere noen ganger, forteller Oddvar.

Han skal gå på antihormonell behandling i fem år.
– Jeg har noen plager forbundet med behandlingen, og den gir meg 

bakoversveis. Det er ingen tvil om at bivirkningene går utover livskva-
liteten min. Det er mange ganger man får lyst til å kutte den ut, men jeg 
gjør jo ikke det. Men selv om det er krevende å gå på denne behandlin-
gen, kan jeg ikke tillate meg å gjøre noe annet enn det legene anbefaler, 
understreker han, og legger til at det hadde vært vanskelig å takle at 
kreften kom tilbake om han hadde avsluttet behandlingen for tidlig.

– Hvordan opplevde du å få en «kvinnesykdom» som svært få menn 
rammes av? 

– Jeg har ikke noe problem med å si at jeg har hatt brystkreft, men 
det kan være andre synes det er ubekvemt på grunn av reaksjoner fra 
omgivelsene. Man får jo store øyne. Jeg har spøkt det vekk litt, og det 
hjelper, forteller han.

Mangelfull informasjon
At brystkreft først og fremst rammer kvinner, er noe han har merket 
i forbindelse med informasjonen han har mottatt. Da han fikk utle-
vert en informasjonsperm på sykehuset, var denne basert på kvinner 
og brystkreft.

– Det gjør at du ikke føler deg noe smartere. Man har ikke behov for 

Oddvar hadde aldri hørt om at menn kunne få 
brystkreft. Han etterspør bedre informasjon og likt 
tilbud for menn over hele landet. – I dag er oppføl-
gingen litt avhengig av hva du gjør ut av det selv, 
sier han.

SLIK ER DET Å 
VÆRE MANN … 
og få brystkreft

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Privat

• I 2021 fikk 32 
menn brystkreft.

• Brystkreft hos menn 
arter seg på samme 
måte som hos kvin-
ner og behandles i 
utgangspunktet etter 
de samme prinsipper.

• Det vanligste sympto-
met er en kul nær sen-
trum av brystet, tett 
opp til brystvorten. 
(Dette utelukker imid-
lertid ikke at svulster 
også kan oppstå et 
stykke unna brystvor-
ten.) Det er viktig at 
slike kuler ikke baga-
telliseres som fettkul, 
muskelknute eller lig-
nende uten nærmere 
undersøkelse. Andre 
symptomer kan være 
at brystvorten trekker 
seg innover, sår på 
brystet som ikke vil 
gro og hovne lymfe- 
knuter i armhulen.

• Genfeil på BRCA1 og 
BRCA2 er arvelig, og 
både menn og kvin-
ner kan bringe dem 
videre til sine barn. 
Det øker risikoen for 
å utvikle brystkreft 
og eggstokkreft og 
kan gå i arv i mange 
generasjoner. Også 
de som ikke har hatt 
brystkreft, kan være 
bærere av genfeilen. 
Arv spiller en rolle i 
om lag 20 % av bryst-
krefttilfeller hos menn.

Menn og brystkreft

Oddvar er 57 år og glad i å sykle. Han trener mye på 
vanlig sykkel, og trives også på denne tohjulingen. 

Et kompetansesenter som tilbyr psykososial helsehjelp til 
kreftsyke, pårørende og etterlatte. De har et flerfaglig team 
med erfarne kreftsykepleiere, sosionom, sexolog, strålete-
rapeut og familieterapeuter og holder til i Stavanger, Bry-
ne og Haugalandet.

Du trenger ingen henvisning og tjenestene er gratis. 
Les mer på www.kreftomsorg.no

Kreftomsorg Rogaland

Jeg hadde aldri hørt om at menn kunne få 
brystkreft, og ante ikke hva det kunne være. Men 

skjønte at det var noe galt når det gikk så fort.
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å lese om livmorkreft og menstruasjonsplager, sier 
han og sukker. 

Oddvar savnet informasjon som omhandlet 
menn og brystkreft. Dette ble ikke nevnt på syke-
huset en gang, minnes han. Fokuset var på hva slags 
behandling man skulle få. Han tror det blir litt til-
feldig hvor mye informasjon man får, og hvordan 
man får informasjon og 
hjelp til behandling. 

– Det er nok litt av-
hengig av hva du gjør ut 
av det selv. Jeg har vært 
heldig og har blant an-
net hatt gode samtaler 
hos Kreftomsorg Ro-
galand (se faktaboks s. 
23). Jeg har også vært på 
flere rehabiliteringsopp-
hold og fått god hjelp 
både på Montebellosen-
teret og LHL-klinikkene 
Nærland, selv om det 
hadde vært fint om disse 
plassene også hadde hatt 
informasjon om menn 
og brystkreft, sier han.

Han har hatt stor 
glede av treningstilbu-
det ved Kreftomsorg 
Rogaland. Han setter 
pris på det unike tilbu-
det og at han får treffe 
andre i samme situasjon. Selv om han føler seg hel-
dig som bor i en region med mange gode tilbud, 
tror han oppfølgingen varierer mye på landsbasis 
og mener det ikke burde være slik at hjelpen du får 
avhenger av hvor i landet du bor. 

– Det hadde vært fint å få informasjon om mu-
lighetene som finnes der ute, så man slipper å være 
detektiv for å finne ut av noe, understreker han.

– Har du savnet å snakke med en mannlig likeper-
son som har vært gjennom det samme som deg?

– Jeg visste ikke at det fantes et slikt tilbud. Det 
kan jo være greit å høre hva andre menn har gått 
gjennom og dele erfaringer, for det er stort sett da-
mer du treffer over alt. Men jeg hadde nok ikke blitt 

med i en Facebook-gruppe. Jeg er ikke mye på net-
tet, så for meg hadde det vært lettere å møtes ansikt 
til ansikt, forklarer Oddvar.

Fysisk aktivitet
Oddvars beste råd til andre menn som får bryst-
kreft, er at fysisk aktivitet hjelper mot alt, og at du 

bør forberede deg på 
det du skal igjennom.

– Ikke bare sett deg 
ned i en stol og vent på 
neste behandling. Noe 
aktivitet er bedre enn 
ingen aktivitet. Jeg sy-
kler mye og har trent 
mye med vekter. Det 
hjelper på det psykiske 
også, understreker han.

Matlysten har gått 
opp og ned, og han er 
blitt mer fokusert på 
kosthold enn tidligere. 

–  Jeg spiser mindre 
sukker, og er blitt min-
dre ivrig i sjokoladedis-
ken. Jeg har ikke så lyst 
på sjokolade lenger, da 
steker jeg meg heller en 
biff, forteller han.

– Tenker du på bryst-
kreften nå? 

– Jeg merker at jeg 
har hatt brystkreft på grunn av væskeansamling i 
brystet. Men jeg prøver å tenke positivt og se frem-
over og ikke ha det som hovedfokus. Og det blir let-
tere for hver dag, sier Oddvar, og fortsetter:

– Diagnosen har forandret måten jeg ser på livet. 
Jeg er mer opptatt av å få ting med meg nå. Jeg vil 
leve litt mer. Jeg har hoppet i strikk og fallskjerm. Jeg 
ønsker ikke å bare sitte hjemme og glo på TV, men 
prøver heller å gjøre litt mer i løpet av hverdagen. 

Det betyr blant annet at Oddvar sykler mye. Når 
intervjuet gjøres, er det få uker til han skal delta på 
Styrkeprøven Trondheim-Oslo, som er et sykkelritt 
på 560 kilometer og mange tusen deltakere. Det er 
intet mindre enn imponerende.

TIPS! Er du mann og har eller har hatt 
brystkreft? Da kan du bli med i den lukkede 
Facebook-gruppen for menn, https://www.
facebook.com/groups/370675883575294 

 
Du kan søke på «Menn med brystkreft/

genfeil» og be om å bli medlem av 
gruppen. 

 
Brystkreftforeningen har mannlige 

likepersoner som selv har hatt brystkreft. Send 
en e-post til post@brystkreftforeningen.no 

så videreformidler vi informasjon.

Siri Dahle Jensen er 53 år og er 
fra Vadsø. Vi tar en prat mens 
hun er på brystkreftkurs på 
Montebellosenteret. Hun har 
bodd mange steder, men be-

stemte seg for å flytte tilbake 
til hjemstedet etter at hun fikk 
brystkreftdiagnosen. Hun er 
utdannet økonom og jobbet i 
oljebransjen, men byttet karri-
ere etter krakket i 2007/2008. 
Hun søkte Avinors AFIS-ut-
danning, og tok sikte på å jobbe 
i flytårn i ukontrollert luftrom. 
Hun jobbet i flere flytårn, men 
var ansatt i Vadsø da drømm-
mejobben i Longyearbyen duk-
ket opp. Hun fikk permisjon fra 
tårnet i Vadsø og dro til Sval-
bard i 2019. 

Fant en liten kul
I november 2019 dro Siri til 
Oslo for å ta privat ultralyd. Det 
er ikke fastlegeordning på Sval-
bard, og derfor hadde Siri valgt 

– Jeg var veldig prisgitt enkeltsyke-
pleiere i Vadsø. Jeg fikk cellegift på 
torsdager, og de dagene var dessverre 
ikke fastlegen min til stede, så det var 
tilfeldige leger som fulgte meg opp. 
Det var ingen som hadde tid til å slå 
av en god prat med meg vedrørende 
cellegift og bivirkninger, minnes Siri. Tekst: Solveig Brekke Weltzien

Foto: Erik Thallaug
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NÅR DU MÅ REISE 
LANGT FOR Å FÅ 

BEHANDLING

Slik er det å få brystkreft …

Siri fikk brystkreft da hun bod-
de på Svalbard. Hun skjønte 
med én gang at det lureste ville 
være å flytte tilbake til fastlan-
det under behandling. 
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å ta regelmessige private ultraly-
der som et tiltak for oppfølging 
av egen helse. 

– De fant en liten kul. Og da 

tenkte jeg: Nå er vi i Oslo, nå skal 
vi kose oss. Dette får jeg ikke 
gjort noe med. Men jeg sa til kjæ-
resten min at dette er en kul jeg 
må få utredet, minnes hun.

Allerede uken etter var hun 
i Tromsø og fikk tatt biopsi og 
mammografi. 

– Samme dag ringte UNN, 
Universitetssykehuset Nord-Nor-
ge, og sa at jeg var i et pakkefo-
rløp. De sa du må komme hit, 
forteller hun.

Siri tok mange undersøkelser. 
Kirurgen lurte på hvordan hun 
hadde oppdaget kulen, for hun 
kjente den heller ikke. 

– Har du ikke hatt  noe lekka-
sje fra puppen, spurte hun. Og 
det hadde jeg. De siste månedene 
hadde jeg hatt en «dampflekk» i 
BH-en. Jeg trodde det var stress 
og visste ikke at fukt i en BH kan 
være symptom på kreft. Jeg had-
de faktisk bestilt meg flere BH-er 
den sommeren fordi de måtte 
skiftes ut på grunn av væskedan-
nelsen, forklarer Siri.

Hun fikk beskjed om at hun 
ville kalles inn før jul. Siri følte seg 
ikke syk og dro tilbake for å jobbe. 

– Jeg forstod det slik at kulen 
var veldig liten, og jeg var ikke i 
nærheten av å være syk. Jeg har 
aldri vært syk av kreft, men jeg 
har vært dårlig av behandling, 
sier hun ettertenksomt, og fort-
setter:

– Jeg har en god egenskap, jeg 
klarer å legge ting til side. Jeg 
dro tilbake til Longyearbyen, 
var på jobb og konsentrerte meg 
om det. Da jeg forlot flyplassen 
13. desember 2019 for å opereres 
i Tromsø, sa jeg optimistisk at vi 
sees om 6 uker. 

Aggressiv brystkreft
Siri opplevde at hun ble veldig 
godt fulgt opp ved sykehuset, og 
operasjonen ble derfor en god 
opplevelse. Hun fikk god infor-
masjon fra kreftlege og kirurg. 
På nyåret fikk hun telefon om at 
hennes krefttype var en aggres-
siv krefttype og at hun ble nødt 
til å sette av de neste 8–10 måne-
dene til behandling. 

– Det var jeg ikke forberedt 
på. Jeg tenkte at dette må jeg 
bare gjennom. Det var da som 
faen, nå som jeg hadde fått 
drømmejobben ... Jeg visste jo 
da at jeg måtte gjennom veldig 
mye for å klare å komme tilba-
ke på jobb igjen. Jeg visste at jeg 
ville miste legepapirene mine, 
forteller hun. 

Når man jobber i flytårn må 
man jevnlig til helsesjekk hos 
flylege. Når ville hun få papire-
ne tilbake? Samtidig følte Siri at 
hun var heldig, hun hadde tross 
alt en økonomikompetanse å 
falle tilbake på. 

– Man kan ikke ta all sorg på 
forskudd. Man må ta én ting av 
gangen. Når jeg skulle gjennom 
så mye behandling, tenkte jeg at 
jeg ville flytte tilbake til Vadsø. 
Så fikk vi se hvor mye jeg tålte, 
forteller hun. 

Brystkreftavdelingen ved Uni-
versitetet i Nord-Norge i Tromsø 
var de som sto for diagnose og 
behandlingsopplegg. Selv om av-
standen mellom Longyearbyen 
og Tromsø er større enn mellom 
Vadsø og Tromsø, var fortsatt 
reiseveien utfordrende. Det ble 
mange runder med cellegift, og 
stråling etter det. 

– Jeg var fryktelig sliten etter 

behandlingen og fysisk dårlig. 
Jeg hadde vondt og alt var tørt; 
hud, nese, øyne, munnhule, tar-
mer og slimhinner. Etter opera-
sjonen fikk jeg vite at jeg skulle få 
det meste av cellegiften i Vadsø. 
På forhånd fikk jeg veldig god in-
formasjon om behandling og at 
det var mitt valg, jeg sto fritt til 
å takke nei til deler eller all be-
handling, sier Siri.

Selv om hun fikk cellegift i 
hjembyen, måtte hun til Tromsø 
hver gang hun skulle bytte celle- 
gift. Under korona-pandemien 
satt hun i Vadsø sammen med 
sykepleier og fastlege på video- 
link med kreftlegen i Tromsø for 
å få all informasjon om den nye 
cellegiften. Dermed kunne hun 
klare seg med en dagsreise til 
sykehuset i Tromsø. 

– Jeg fikk vite om bivirknin-
ger, og kreftlegen i Tromsø ringte 
flere ganger i løpet av månedene 
med cellegift for å høre hvordan 
det gikk. Men ellers hadde jeg in-
gen å prate med, forteller hun. 

Ensomt
Siri prøvde å lete etter en lokal-
forening i Vadsø. 

– Jeg skulle så gjerne hatt en 
likeperson. Jeg savnet å snakke 
med noen som kunne gi god in-
formasjon og gode råd når det 
gjaldt bivirkningene. Tennene 
mine fikk hard medfart på grunn 
av munntørrhet, og tannlegen 
lurte på hvorfor jeg ikke hadde 
brukt fukttabletter. Jeg visste ikke 
at dette fantes. Jeg skulle gjerne 
hatt noen å prate med som hadde 
vært gjennom det, forklarer Siri.

– Hva er mest krevende med å 
bo i utkantstrøk?

– Det er langt til eksperti-
sen. At man må reise langt for 
å få deler av behandlingen, både 
operasjonen, bytte av cellegift 
og stråling. Lufttrafikken er ut-
fordrende i vinterhalvåret og det 
er mer sårbart. Jeg kjente også 
på frykten for å bli veldig dårlig 
av behandlingen. Tenk hvis jeg 
ble dårlig på flyet … Jeg hadde 
jo ingen garanti for at ikke celle-
giften skulle slå inn før jeg kom 
hjem, forteller hun.

Siri rakk å komme hjem. Hun 
lå i senga med en bøtte ved siden 
av seg, og hun skjønner fortsatt 
ikke at det går an å bli så kvalm.

Da hun skulle få veneport, 
fikk hun time i Kirkenes man-
dag morgen.

– Du tar det du får. Jeg kunne 
ikke kjøre selv, og det gikk ikke 
buss så tidlig. Så jeg måtte dra 
dagen før og overnatte på hotell. 
Jeg hadde fått første dosen med 
cellegift halvannen uke tidligere 
og håret mitt hadde allerede be-
gynt å falle av. Jeg måtte forklare 
og beklage i hotellresepsjonen at 
halve håret mitt lå igjen på ho-
tellrommet. Det var ikke mor-
somt, forklarer Siri. 

Hun fikk satt inn venepor-
ten og tok rutebussen hjem om 
kvelden. 

Siri var ferdig med all be-
handling i juli 2020 og erfarte 
at hun begynte for tidlig på jobb 
igjen etterpå. Hun innså at hun 
var redusert og senket ambi-
sjonsnivået. I begynnelsen av 
mars året etter var hun tilbake i 
full jobb ved Vadsø Lufthavn og 
besto ny utsjekk som AFIS-full-
mektig i tårnet i Vadsø i juni.  

I dag klarer Siri å jobbe 100% 

Siri Dahle Jensen

• 53 år
• Familie: Samboer,  

bonussønn

og opplever at hun er på en vel-
dig fin flyplass som har en jevn 
trafikk.

Fortsatt ikke seg selv
– Det er ingen som er seg selv 
etterpå. Men jeg har tenkt at jeg 
som er stor og sterk ikke skal be-
laste staten med en uke på Mon-
tebellosenteret. Derfor kom jeg 
hit veldig sent, forklarer Siri.

Hun tenkte at hun ikke treng-
te hjelp, siden hun ikke hadde 
spredning. Likevel var det mye 
hun ikke forstod. Som at det 
snart er to år siden hun ble fer-
dig med cellegift, men når blir 
hun seg selv igjen?

– Jeg har fått så mange gode 
svar her nå. Alt sammen detter 
på plass, sier hun, og fortsetter:

– Jeg blir ikke meg selv før 
jeg aksepterer at jeg er ikke meg 
selv. Jeg har ikke den energien 
og kapasiteten jeg hadde for to 
år siden, forteller hun.

Jeg forstod det slik 
at kulen var veldig 

liten, og jeg var 
ikke i nærheten 

av å være syk. Jeg 
har aldri vært syk 
av kreft, men jeg 

har vært dårlig 
av behandling

Siri mistet alt håret da hun gikk på 
cellegift. Halve hårmanken lå igjen 
i senga på et hotellrom i Kirkenes 
da hun måtte overnatte i forbindel-
se med behandling. Det var ikke en 
morsom opplevelse. Foto: Privat.
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Det var i februar 2021 at sambo-
eren til Alexander, Ann Marie 
Hansen, kjente en kul da hun 
dusjet. Etter noen dager fikk de 
vite at hun hadde brystkreft, og 
tre uker senere var hun operert.

– Jeg har en fortid fra militæ-
ret, så jeg tenkte rasjonelt og ble 
rolig. Jeg tenkte at vi må finne ut 

hva det er, og hva vi gjør nå. Jeg 
fikk delt det litt opp for henne, 
forteller Alexander.

Han beskriver seg selv som 
en veldig stabil person og tenkte 
ikke på døden. 

– Da får vi få det vekk og fik-
se det, tenkte jeg. Vi fikk tidlig 
beskjed om at det er gode prog-
noser. Det ble brystbevarende 
kirurgi, cellegift og stråling, og 
behandlingen varte fra mars til 
november, sier han.

– Var det unntakstilstand 
hjemme da? 

– Vi trengte ikke å ta hensyn 
til barn og har derfor kunnet 
passe på hverandre og bare hatt 
vårt. I tillegg fikk vi støtte fra 
familie og mange gode venner. 
Det har gått over all forvent-
ning. Hun har vært tøff, selv om 
hun tør å vise at hun er sårbar, 
forteller Alexander. 

Tung ventetid
Kona til Trond Marius, Maj-
Elin, fikk påvist kreft etter en 
rutinemammografi før jul 2021. 
Hun hadde kreft i melkegange-
ne, og dette ville ikke ha blitt 
oppdaget hvis ikke hun hadde 
møtt opp til mammografi.  Maj-
Elin tok ny mammografi og bio-
psi rett før jul, og fikk telefon på 
lille nyttårsaften om at de had-
de funnet noe og at hun måtte 
komme inn på nyåret. Derfra 
gikk det veldig fort og hun ble 
operert i slutten av januar. 

– Hun har sluppet cellegift og 
stråling. Vi ble veldig lettet over 
at det ikke var spredning. Men 
perioden mellom operasjon og 
før vi fikk vite at det ikke var 
tegn til spredning, var tøff. Det 
var tungt å vente, i tillegg til 
at det var krevende å komme 
seg etter operasjonen, forklarer 
Trond Marius. 

Han forteller at de prøvde å 
leve et så normalt liv som mulig. 

– Du har ingen kontroll og 
kan bare ta en dag av gangen 
og gjøre det beste ut av det. Det 
er lurt å snakke om tingene og 
diskutere «hva hvis …» og «der-
som at …» Vi snakket om hva 
vi skulle gjøre hvis de fant noe 

mer. Jeg er vant til at kona mi er 
superrasjonell og jordnær, men 
dette trigget en annen side hos 
henne, minnes han. 

Det var uvant å se denne si-
den, og man reagerer annerledes 
enn man selv hadde forventet, 
erfarte Trond Marius. 

– Jeg prøvde å holde ting sta-
bilt og støtte henne på den må-
ten jeg kunne. Jeg ville ikke bare 
si at «dette går bra», men ønsket 
å være med i resonnementene og 
snakke gjennom ting sammen, 
forklarer han. 

Hent informasjon på  
riktig sted
Han fikk også behov for å lese 
litt relevant informasjon om hva 
som kom til å skje.

Alexander syntes også vente-
tiden var verst.

– Tiden før vi fikk vite om det 
var kreft, og senere om det var 
spredning, var krevende. Men da 
vi fikk vite at kreften var kapslet 
inn og at det kom til å gå bra, 
kunne jeg senke skuldrene litt, 
forteller Alexander, som oppfor-
drer andre pårørende til å holde 
seg unna Facebook og all desin-
formasjonen som finnes på nett.

– Hvis du lurer på noe, så ta 
kontakt med legen og sykehuset 
dere tilhører. Alle har hvert sitt 
løp. Konsentrer deg om det ste-
det der du får riktig informa-
sjon. Det er mange som begyn-
ner å google, og da kommer det 
mange stygge bilder opp, under-
streker Alexander. 

Han har også erfart at det er 
lurt å stykke opp ting for å få or-
den i kaoset.

– Ta én ting av gangen. Først 

er det cellegift på torsdag. Så ser 
vi hvordan den uka blir. Det er 
den nærmeste oppgaven som du 
kan få gjort noe med, understre-
ker han.

Trond Marius nikker gjen-
kjennende. De hadde heller ikke 
barn hjemme og kunne ha fullt 
fokus på behandlingsløpet. 

– Jeg forsøkte å bidra med å 
holde en slags retning og være 
en grunnmur. Det var fint å ha 
hjemmekontor, så kunne jeg gå 
innom og støtte henne så hun 
ikke ble sittende med tankene 
helt alene. Det er ikke alle tanke-
ne som er like konstruktive i en 
slik venteperiode, forklarer han.

Sterkere bånd
Alexander er takknemlig for at 
utfordringene har styrket par-
forholdet. 

– Mange kommer ut i andre 

enden med et tettere bånd. Vi 
har blitt kjent med hverandre på 
et dypere nivå og har sett sider av 
hverandre som vi kanskje aldri 
hadde sett ellers, forteller han.

Trond Marius legger til at 
han også har forandret seg som 
menneske. 

– Selv om vi ikke går gjen-
nom en fysisk forandring, så 
endres måten vi ser på verden. 
Prioriteringene våre ser anner-
ledes ut, forklarer han.

Det handler om hva som er de 
viktige tingene, har Alexander 
erfart. Trivielle ting betyr lite. 

– Gå ut og kjenn på sola iste-
denfor å støvsuge, oppfordrer han. 

Sunt å ha en jobb å gå til
Han var hele tiden åpen over-
for kollegaer og opplevde at det 
gjorde det lett å snakke om ut-
fordringene hjemme. 

Trond Marius Øvstetun

• 42 år
• Gift med Maj-Elin

Alexander Nielsen

• 57 år
• Samboer med Ann 

Marie Hansen

Prøv å leve et så normalt liv som mulig og ta en dag av gangen, råder 
Alexander Nielsen og Trond Marius Øvstetun, som begge er pårøren-
de til partnere som har hatt brystkreft.

SLIK ER DET Å VÆRE 
PÅRØRENDE … til noen 
som har hatt brystkreft

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Erik Thallaug
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– De støttet meg på jobb og 
sa at hun er viktigere enn oss. 
Det var aldri noen tvil om hva 
jeg skulle prioritere. Samtidig er 
det sunt å ha en jobb å gå til, sier 
Alexander. 

Korona-nedstengningen før-
te til at det først og fremst var 
kollegaene som Trond Marius 
hadde en relasjon til på daglig 
basis. Han holdt litt avstand for 
å unngå smitte, og hadde frihet 
til å jobbe hjemmefra.

–  Jobb det du klarer og har 
mulighet til, var beskjeden jeg 
fikk. Men jobb er en måte å få 
i gang litt andre tanker på, så 
det var fint for meg å jobbe også, 
understreker Trond Marius. 

Alene på kontroller
Alexander syntes at korona-
restriksjonene var krevende.

– Det verste var å ikke få lov 
til å være med inn. Hun kjørte 
selv til kontrollene, og jeg måtte 
gjøre noe annet i mellomtiden. 
Det hadde vært fint å kunne sit-
te inne sammen med henne og 
få med seg all informasjonen, 
sier han.

Alexander fikk heller ikke 
være med inn da kona skulle 
opereres. 

– Jeg satt ute i bilen i 4-5 ti-
mer. Jeg gikk på stolpejakt for å 
ha noe å drive med, minnes han. 

For Trond Marius var det an-
nerledes, siden samfunnet had-
de åpnet opp igjen. 

– Jeg fikk være med på de 
fleste timene, og fikk til og med 
sitte på oppvåkningsrommet 
under operasjonen. Det var vel-
dig betryggende å være så nært 
som det gikk an. Jeg var med 

Alex og Trond Marius fikk være med på kurs på Montebellosenteret, og 
er veldig glade for det. Ingen av dem måtte overbevises da muligheten 
dukket opp. Trond Marius sier at han nesten måtte overbevise partne-
ren om å få lov til å være med. 

– Ta en ferieuke og dra sammen opp på kurs. Det er garantert ingen 
som kommer til å si at det var bortkasta når de reiser hjem igjen, opp-
fordrer de. 

Alexander har satt pris på å få være med i en egen gruppe for pårø-
rende. Her har de utvekslet erfaringer. Trond Marius har hatt stor glede 
av å se lettelsen hos kona når hun har møtt andre som har de samme 
opplevelsene som henne. 

I pårørendegruppa har de snakket om tanker de har hatt, om hvor-
dan det er å være pårørende. Hvordan du kan støtte – eller ikke støtte. 
Utfordringer med humør som endrer seg. Når det som var riktig i går, 
ikke er riktig i dag. 

– Det var ingen av oss som hadde snakket med andre pårørende før, 
forteller de, og sier at de er blitt nesten som en familie. 

• Innhent kunnskap.
• Selv om det er vanskelig å snak-

ke om sykdommen, så gjør det.
• Senk forventingene til den 

syke i perioder da sykdom-
men er vanskelig.

• Still krav, men ikke for høye.
• Sett grenser.
• Gi positive tilbakemeldinger da 

den syke gjør en ekstra innsats.
• Be om å få en kontakt i helse-

tjenesten.

Anbefaler pårørende å bli med 
til Montebellosenteret

Tips til pårørende
• Legg vekt på å gjøre ting som 

ikke handler om sykdom og 
behandling.

• Bli med på tilbud for pårø-
rende. Sjekk nettsiden til 
Pårørendesenteret, www.på-
rørendesenteret.no Kreftfore-
ningen har også egne tilbud.

(Kilde: Kirsti Hagen-Martinsen 
kreftsykepleier og ansatt ved 
Montebellosenteret)

Gå ut og kjenn 
på sola istedenfor 

å støvsuge! 
Alexander

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 

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
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helt til de trillet henne inn og til 
hun kom ut igjen, forteller han. 

Men han medgir at det var 
tøft å se henne da. 

– Det var en sterk opplevelse. 

Da ble det veldig alvorlig, på en 
litt annen måte. Når jeg så hvor 
svak hun kunne bli, ble det vel-
dig konkret, sier Trond Marius 
stille.
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fulgt opp. Jeg kjente til dem fra 
før, de er kjent for å være bra, 
sier hun.

Hun forteller at helseperso-
nellet beroliget henne ved å gi 
henne god informasjon. 

– Jeg reagerer godt på infor-
masjon, og det hjalp å få vite 
om alt som skulle skje, hva som 
skulle skje dagen før operasjo-
nen, morgenen før og hvor lang 
tid det kom til å ta. 

Hun forteller at det mest 
skremmende øyeblikket var da 
de sendte henne ned for å få ra-
dioaktiv injeksjon. 

– Jeg skvatt da jeg så skiltet 
RADIOKTIV STRÅLING in-
nerst i kjelleren på sykehuset. 
Men da jeg ble fulgt av kreftsy-
kepleieren nede i kjelleren, ble 
jeg tatt imot av vennlige øyne. 
De små tingene betyr mye når 
man er utrygg. Det at noen 
nesten holder deg i hånda.  Et-
terpå fikk jeg vite at kreftsyke-
pleieren ventet på meg i etasjen 
over. Alt gikk på skinner og hele 
situasjonen ble mer forutsigbar, 
forklarer hun.

Beate har følt seg veldig godt 
ivaretatt. Da legen var litt for-
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 – Takk Gud for mammografi-
en! Brystkreften hadde ikke blitt 
oppdaget hvis ikke det var mam-
mografi. Kreftlegen min klarte 
heller ikke å kjenne kulen. Jeg 
er opptatt av å promotere Mam-
mografiprogrammet. Hipp hur-
ra for denne ordningen, sier Be-
ate, og lener seg tilbake i en stol 
på Montebellosenteret.

Beate var på mammografi-

undersøkelse i 2021. Hun stus-
set da radiografen måtte ta et 
nytt bilde. Så ble hun bedt om å 
komme på ny undersøkelse. Da 
de ringte henne, skjønte hun at 
det var alvor. Beate måtte ta ny 
mammografi, ultralyd og biop-
si på begge sider. Da hun kom 
tilbake satt kreftlegen der og sa: 
«Det er jeg som skal passe på 
deg. Vi har tatt høyde for alle 
eventualiteter her, for vi vet ikke 
hva slags kreft du har.»

– 14 dager etterpå ble jeg ope-
rert på St. Olavs hospital. Jeg 
hadde fått såpass mye info fra 
kreftsykepleieren at jeg visste hva 
som skulle skje. Jeg gikk inn som 
frisk, og gikk ut som kreftpasient 
... Det var som å bli påkjørt bak-
fra. Den traff meg i knærne, så 
jeg knakk litt sammen. Det var 
så uventet. Det var ikke jeg som 
skulle få kreft, sier Beate.

God og utfyllende 
informasjon
Hun er veldig fornøyd med 
sykehuset.

– Jeg har vært heldig med 
hvor jeg bodde og hvor jeg ble 

Beate Heide

• 63 år

Slik føles det …

Beate Heide i Trondheim fikk konstatert brystkreft etter en mam-
mografiundersøkelse gjennom det norske screeningprogrammet. 
Hun er takknemlig for Mammografiprogrammet. 

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Erik Thallaug

Hun hadde hørt om Montebello-
senteret på Vardesenteret, og det 
var sykehuset som søkte om plass 
for henne. – Det er vakre omgivel-
ser, varme mennesker og et nydelig 
opplegg.

Jeg gikk inn som frisk, og 
gikk ut som kreftpasient... 

Det var som å bli påkjørt 
bakfra. Den traff meg i knær-
ne, så jeg knakk litt sammen. 

Det var så uventet. Det var 
ikke jeg som skulle få kreft.
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ikke kan fokusere på alle vondte-
ne og alle begrensningene det gir.

– Jeg må gjøre aktive valg 
oppi «hauet» på hva jeg skal fo-
kusere på. Jeg har alltid visst at 
positiv tenkning hjelper på syk-
dom. Jeg tenker ikke på meg selv 
som syk. Etter operasjonen følte 
jeg at noe som ikke skulle være 
der, var borte, forteller hun. 

Men synet på livet og døden 
har forandret seg.

– Jeg har plutselig oppdaget 
min egen dødelighet. Den har 
rykket mye nærmere. Noen 
ganger tenker jeg at det ikke er 
mulig at denne fantastiske ver-
denen skal eksistere uten meg, 
sier Beate engasjert. 
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TIMEBESTILLING
KAN GJØRES PÅ
tlf. 22 14 22 22!

NÅR FORNYET DU DEG SIST?

Mimosa har fagutdannet personale med lang erfaring 
innen tilpassing av brystproteser.

VI TILBYR:

• ET STORT UTVALG AV PROTESER OG TILBEHØR

• BREDT SORTIMENT AV SPESIAL- UNDERTØY OG BADETØY

• SAMARBEID MED RELEVANT FAGPERSONALE I OG UTENFOR SYKEHUSET

• HYGGELIGE LOKALER I 3. ETG. VIS À VIS RADIUMHOSPITALET

Du finner oss her:

Mimosa
Oslo Cancer Cluster
Ullernchaussèen 64

0379 Oslo
mimosa@amoena.com
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sinket på selve operasjonsdagen, 
kom hun med en beklagelse. Og 
det var en hyggelig sykepleier 
som passet på henne hele tiden. 
Hun småpratet og Beate hadde 
ikke tid til å grue seg. Det føl-
tes som en helt vanlig dag, sy-
kepleieren snakket om ungene 
sine og annet ufarlig small-talk. 

Det var godt.
– Da jeg kom inn på opera-

sjonsstua, streiket blodårene. De 
rullet seg sammen. Men helse-
personellet var så empatiske og 
fikk det til etter mange forsøk. 
De var raske med å gi meg be-
døvelse, minnes hun. 

Beate ble sendt hjem samme 
dag, grønn og grå i ansiktet etter 
kontrastvæsken. Siden hun bor 
alene, var det en venninne som 
hentet henne, og en som var 
sammen med henne om natten. 

– Så kom den verste perioden, 
de tre ukene svulsten var inne 
til testing. De fjernet all kreften 
under operasjonen. Jeg skulle på 
etterbehandling. Men hva var 
det? Jeg var kreftfri men ikke 
frisk, sier hun. 

Det var bivirkningene som var 
mest krevende. Men hun opplev-
de at sykehuset fulgte henne opp 
godt. Hun kunne ringe og spørre 
om ting, og så ringte kreftlegen 
henne opp igjen. Kreftsykepleie-
ren sendte henne straks til Var-
desenteret, og der fikk hun møte 
likesinnede og fikk gode svar på 
praktiske spørsmål. 

Bekymrer seg mindre når 
hun jobber
– Jeg har klart å stå i jobb og har 
ikke vært sykmeldt. Jeg har en 
fantastisk sjef og gode kollegaer, 
og vi hjelper hverandre på jobb. 
Hvis jeg har en dårlig dag, kan 
jeg dra hjem tidlig, eller ta en 
pause og de sier at de skal «hol-
de fortet».  

Beate jobber i Statped, den 
statlige spesialpedagogiske tje-
nesten i Trondheim, der hoved-
fokus er å bygge kompetanse 
innenfor pedagogisk-psykolo-
gisk tjeneste. 

– Det er helt fantastisk at jeg får 
jobbe. Da kjenner jeg mindre på 
bivirkninger, og bekymringene 
får ikke så stort handlingsrom. 
Jeg har nå lært at jeg er en person 
som bekymrer meg lett, så da kan 
jeg ikke slippe løs dette «bekym-
ringsdyret», forklarer hun.

Hun tenker på det som en 
rundkjøring der hun kan gå ut 
av runddansen. 

– Når jeg går på jobb, møter 
jeg andre og får nye impulser 

Beate viser frem det flotte svøm-
mebassenget på Montebellosen-
teret. – Dette rommet er så vik-
tig, sier hun. Her går praten i ett, 
og fortsetter videre i badstuen og 
garderoben. Det er noen her fra 
tidlig til sent. Det gjør virkelig 
underverker å komme hit!

som ikke støtter opp om be-
kymringen. Det blir et fokus på 
det som er friskt, det alminne-
lige livet som jeg vil ha mer av, 
sier Beate engasjert.

Døden har rykket nærmere
Når hun først skulle få kreft, er 
ikke brystkreft det verste, tenker 
Beate.

– Men det er klart, følelsene 
begynner å svinge når du får 
diagnosen. Tapene du har hatt 
før, virvles opp. Jeg mistet mo-
ren min da jeg var 21, og ordet 
kreft er forbundet med død. Den 
gangen var det ingenting å gjøre 
fordi det ble oppdaget sent.

Beate har funnet ut at hun 
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Hun er 73 år og bor på Kvitsøy i 
Rogaland. Første gang hun fikk 
kreft var i 1999. Da hadde hun 
nettopp fylt 50 år. 

– Jeg stod foran speilet, og 
plutselig kom det over meg at 
jeg skulle kjenne på brystet. Jeg 
kjente en tydelig kul og bestil-
te time neste dag, og legen min 
sendte meg på mammografi.

Hva skjer nå?
Eugenie måtte vente i en uke. 
Det var en spesiell uke. Hun 
gikk og kjente på kulen og tenk-
te: «hva skjer egentlig nå?»

– Men jeg var travel, og da 
gikk tiden. Jeg holdt på med fire 
kor som jeg dirigerte, i tillegg til 
musikklærerjobben. 

Dagen hun skulle på mam-
mografi, var det en konsert med 
barnekoret, og damekoret had-

de en viktig øvelse, så hun kun-
ne ikke avlyse noen av delene. 

– Jeg måtte skynde meg til 
mammografien mellom to kor-
øvelser og måtte ta bilder to 
ganger. De ville ta et bilde av det 
venstre brystet også, og da fant 
de en kul. Det var kun mammo-
grafi som kunne ha oppdaget 
dette. Den første kulen var det 
ikke kreft i, men det viste seg å 
være brystkreft i det andre brys-
tet.

Eugenie fikk vite at det var 
kreft med én gang. 

–  Selv om jeg nettopp had-
de fått en kreftdiagnose, gjen-
nomførte jeg hele programmet. 
Ingen i koret skjønte at jeg kom 
rett fra mammografi og hadde 
fått en alvorlig beskjed. Og det 
hadde ikke blitt bedre om jeg 
hadde gått hjem, sier hun og 
fortsetter:

– Dette skjedde halvannet år 
etter at min mor fikk brystkreft, 

og det var en trøst for mine barn 
fordi min mor taklet brystkreft-
diagnosen så bra, minnes Eu-
genie. 

Men da hun selv kom opp fra 
intensiven, var hun skikkelig 
dårlig. Det var narkosen som 
var verst. 

Kreft for andre gang
– I 2008 fikk jeg en ny bryst-
kreftdiagnose. Da var det kreft 
i det høyre brystet. Selv om jeg 
var 10 år eldre, var operasjonen 
mye enklere denne gangen. 

– Hva tenkte du da du fikk 
diagnosen på nytt?

– Jeg tenkte at jeg umulig 
kunne klare det en gang til. Jeg 
hadde vært til kontroll hvert år 
og alt hadde vært fint. 

Hun hadde samme behand-
ling som sist, brystbevarende 
kirurgi etterfulgt av stråling.

Skygge på venstre bryst
Den tredje gangen hun fikk 
brystkreft var på høsten i 2020. 
De fant en skygge på det venstre 
brystet. Kreften hadde blusset 
opp fra samme sted som for 20 
år siden. 

– Heldigvis hadde jeg snak-
ket med en dame som hadde 
hatt kreft tre ganger. Hun hadde 
fjernet begge bryst og blitt frisk. 
Hun viste at det går an å overle-
ve, sier Eugenie ettertenksomt.

Denne gangen satt kulen så 
dypt inne at hun måtte fjerne 
hele brystet. 

– De fant to små punkter på 
skjelettet også, og det må jeg 
sjekke en gang i halvåret på CT, 
men de har ikke funnet kreft. 
Jeg går på antiøstrogener siden 

det er hormonell kreft og får litt 
plager i ledd og er ikke alltid like 
klar i hodet, forteller hun.

Raskere behandling i dag
– Synes du kreftbehandlingen har 
forandret seg de siste 20 årene?

– Første gangen lå jeg på 
sykehuset i over en uke. De had-
de fjernet en del lymfeknuter og 
kunne ikke sende meg hjem av 
medisinske årsaker. Jeg ble vel-
dig godt ivaretatt. 

Hun forteller at det var mer 
omstendelig før. Eugenie ble 
innlagt dagen før, hun fikk 
snakket med kirurg og narko-
selege og ble operert neste mor-
gen. I dag er det meste polikli-
nisk, opplever hun. 

– Denne gangen skulle jeg 
møte tidlig om morgenen. For-
beredelsene ble gjort poliklinisk 
dagen før, og så var det klart 
for operasjon. Jeg våknet etter 
operasjonen kl. 10.30, og kl. 13 
spaserte jeg ut av sykehuset, for-
teller hun.

– Hvordan reagerte barna 
dine da du fikk kreft for tredje 
gang? 

– Første gang var sønnen min 
16 år og han lurte på om det var 
sånn som med mormor. Da jeg 
bekreftet det, fattet han mot.

– Andre gangen ble de over-
gitt. Tredje gangen sa de, det er 
jo ikke til å tro at det går an. Og 
hvor engstelige de har vært, får 
jeg vel aldri vite, sier hun.

Ville ikke bekymre barna
Hun har lurt på om hun kanskje 
skulle ha delt mer. 

– Vi har jo ikke så lyst til å 
komme ut med dårlige nyhe-

Eugenie Prøis Lunde

• 73 år

Slik føles 
det …

– Barna mine ble ganske 
overgitt da jeg fikk brystkreft. 
Andre gangen ble de enda mer 
overgitt. Tredje gangen sa de, 
det er jo ikke til å tro at det går 
an. Og hvor engstelige de har 
vært, får jeg vel aldri vite, sier 
Eugenie Prøis Lunde.

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Erik Thallaug

ter og vil ikke at barna skal ha 
bekymringer på grunn av oss. 
Datteren min var med på den 
siste kontrollen, og da sa hun: 
«Mor jeg holdt på å begynne å 
grine da han sa at de ikke hadde 
funnet noe».

– Hva tenker du om fremti-
den?

– Den følelsen jeg sitter igjen 
med, er at jeg føler meg veldig 
heldig for at jeg lever. Jeg sliter 
heller ikke like mye med senska-
der som jeg kunne gjort, jeg har 
ikke så mange vondter. Tablette-
ne er sterke saker, men jeg har 
bestemt meg for å kjøre på. 

Eugenie forklarer at hun er 
dårlig på å porsjonere ut ener-
gien. 

– Jeg har så mye jeg skulle 
ha gjort og brukt tiden til. Når 
jeg har løpt rundt en hel dag, 
kan det straffe seg neste dag. Da 
kjenner jeg at trappen er dobbelt 
så tung. Jeg har heldigvis over-
skudd til to kor og barnebarn, 
og jeg har nettopp skrevet en 
roman.
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Det var mange hundre som møtte opp for å overvæ-
re den høytidelige avdukingen av statuen på  Eids-
volls plass mandag 20. juni. Statuen ble flyttet til 
Spikersuppa etter en uke, og der vil den bli stående 
for all fremtid. 

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) åpnet 
markeringen og hun pekte på at 52 000 kvinner i 
Norge har brystkreft, og de fleste får behandling 
som hjelper. Men 600 kvinner dør årlig av uhelbre-
delig kreft. Ordføreren håper statuen vil skape økt 
åpenhet og synlighet rundt brystkreft og kvinne-
sykdommer og la til at det var utrolig flott at statuen 
blir plassert i sentrum av Oslo, slik at så mange som 
mulig kan få sett den.

Gjør det usynlige synlig
Lederen av Helse- og omsorgskomiteen på Stortin-
get, Tone Wilhelmsen Trøen (H), innledet med å si 
at det var stort, sårt og fint å få være til stede på 
avdukingen. 

– Statuer av kvinner er sjelden vare. En statue 
som reises av en kvinne og for kvinner som lever 
med uhelbredelig kreft er ikke bare sjeldent, det er 
banebrytende, sa Trøen. 

Hun la vekt på at statuen av Cecilie bidrar til å 
gjøre noe som for mange er usynlig, synlig. 

Om prosjektet og statuen
«Cecilie – kvinne med uhelbredelig brystkreft» 
er laget for å gi oppmerksomhet til, omsorg for 
og kunnskap om en gruppe som ofte blir stående 
i skyggen av det store fokuset på brystkreftoverle-
velse. Samtidig som statuen skal være et samlings-
punkt og symbol for alle som er berørt av bystkreft, 
portretterer statuen trebarnsmoren Cecilie, som 
fikk påvist metastase da hun var 42 år.

– Døden kommer en eller annen gang mens vi 
lever. Sånn er det bare, og jeg har alltid tenkt at dø-
den er en naturlig del av livet som burde snakkes 
mye mer om. For å ufarliggjøre noe som er skum-
melt. Men dette kan være utfordrende og det var litt 
av grunnen til at jeg sa ja til å være med på dette 
prosjektet. For å ufarliggjøre. For mine nærmeste 
vil det bety å ha et sted å gå til. Som en slags grav 
når den tid kommer. Selv om jeg liker å fokusere 
på livet og hverdager, så kommer døden. Statuen vil 

Tekst: Redaksjonen
Foto: Erik Thallaug

– Statuen av Cecilie er 
et viktig symbol for alle som 

er berørt av brystkreft
– Verdens første statue av en kvinne med uhelbredelig brystkreft 

er et av de viktigste kunstverk som noen gang er blitt laget, 
sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.

1. Styreleder Ellen Harris Utne i Brystkreftforeningen av-
duket verdens første statue av en kvinne med uhelbrede-
lig brystkreft. Skulptøren Håkon Anton Fagerås (t.h.) har 
skapt kunstverket.

2. – Cecilie er sterk på tross av situasjonen, og modig i 
møte med det ukjente. I det motet finnes håpet, sier billed-
kunstner Håkon Anton Fagerås.

3. Statuen av Cecilie stod på Eidsvolls plass i en uke, og 
deretter fikk den permanent plass i Spikersuppa.

1

2 3



4140

IN
N

H
O

LD
 

B
R

Y
S

T
K

R
E

F
T

S
TA

T
U

E

forhåpentligvis kunne gi noe til andre. En åpning til 
å snakke om et vanskelig tema, sier Cecilie.

Stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam (Ap) 
synes det var på tide at vi fikk en slik statue, og pek-
te på at brystkreft er den kreftformen som rammer 
flest kvinner, og er en enorm trussel mot kvinner 
helse. 

– Bak dette tallet er det mange tragiske skjebner, 
kvinnene selv og deres pårørende. Kvinner som 
kanskje ikke fikk levd ut sine drømmer og mål, og 
etterlatte i dyp sorg og fortvilelse over alt som ikke 
ble slik de hadde ønsket, sa hun. 

Statuen er en gave fra Eiendomsspar AS til Bryst-
kreftforeningen. Pfizer Norge har bidratt med mid-
ler til kommunikasjon av skulpturen.

Kunstneren
Oppdraget med å lage statuen ble utlyst av Norsk 
Billedhoggerforening, som inviterte til oppdrags-
prosess i to faser:

Først en «open call» hvor alle kunstnere kunne 
melde interesse for oppdraget. Deretter en lukket 
konkurranse hvor tre kunstnere ble invitert til å 
lage en tredimensjonal skisse for monumentet ba-
sert på et møte med Cecilie. Prosjektets kunstneris-
ke jury valgte etter nøye vurdering å gi oppdraget til 
Håkon Anton Fagerås.

Så besto prosessen av å bli kjent med og ta mål 
av Cecilie, utvikling av halvfigur i leire for god-
kjenning, etterfulgt av forstørring til helfigur i Pie-
trasanta, Italia, hvor skulpturen ble støpt i bronse. 
Skulpturen ble til slutt fraktet til Oslo for montering 
på sokkel.

Viljestyrke og livskraft
– Jeg vet ikke hvordan skulpturen ellers skulle sett 
ut. Det var bare slik jeg så for meg at den kunne 
bli. Vanligvis, i et stort prosjekt som dette, føles det 
som alternativene er mange, men ikke denne gan-
gen. Ideen var nemlig bare Cecilie; at skulpturen 
skulle bli mest mulig henne, slik jeg ser henne. Jeg 
kunne ikke lage et offer eller en munchsk syk pike 
som nærmest går i oppløsning og forsvinner, men 
heller forsøke å vise hvordan hun står i det, med vil-
jestyrke, livskraft og ro i motstanden. Ikke som en 
stakkar, sier Håkon Anton Fagerås.

Skulptøren ønsket å vise Cecilies eget, naturlige 
kroppsspråk. Det manglende brystet er talende nok 
i seg selv.

– Jeg ønsket å dikte så lite som mulig, bare se på 
henne og gjengi det jeg så. Litt viser bevegelsen at 
hun ikke er bare komfortabel, men mest synes jeg det 
er en styrke i stillingen, som trosser usikkerheten, 
og som viser det enorme motet hun møter ikke bare 
sykdommen med, men og våre blikk, sier Fagerås.

Han medgir at oppgaven var vanskelig, men 
viktig.

Symbol for all fremtid
– Brystkreftforeningen ønsker med verdens første 
staue av en kvinne med uhelbredelig brystkreft 
å ha et symbol som setter fokus på uhelbredelig 
brystkreft for all fremtid, samtidig som vi håper at 
det en gang kan være et symbol på noe som hør-
te fortiden til, sa styreleder i Brystkreftforeningen 
Ellen Harris Utne.

Hun benyttet også muligheten til å minne om at 
politikerne må få fortgang i godkjenning av medisi-
ner for de som har brystkreft med spredning:

– Det finnes medisiner og behandlinger som det 
tar for lang tid å godkjenne i Norge, medisiner og 
behandlinger som blir godkjent og tatt i bruk i våre 
naboland. Disse damene, mødrene, konene, døtre-
ne eller tantene har ikke tid til å vente. De trenger 
behandlingen nå, slik at de kan få lengst mulig tid 
sammen med sine nærmeste, sa Utne.

Statuen av Cecilie har fått en permanent plass i 
Spikersuppa.

1. Her er Christian Ringnes i samtale med styreleder Ellen 
Harris Utne i Brystkreftforeningen. 

2. – Gjennom dette flotte kunstverket formidles det vikti-
ge budskapet om at kvinner med uhelbredelig brystkreft 
lever blant oss og kjemper kamper, kvinnehelsekamper – 
hele tiden, sa Trøen.

3. Cecilie har vært opptatt av åpenhet og har snakket om 
sykdommen med barna sine fra et tidlig tidspunkt. Her er 
hun flankert av de tre barna sine under avdukingen. 

1 2

3
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VI FORSKER 
for å bedre liv!
Novartis arbeider for å bedre livskvaliteten    
for pasienter med brystkreft gjennom    
forskning og utvikling av nye medisiner. 

NO2206297180 

Oncology

Sandra og Karin (Brystkreftfo-
reningen Moss), Agnete og Vig-
dis (Brystkreftforeningen Indre 
Østfold) og Unni og Alice (fra 
Brystkreftforeningen Sarpsborg/
Fredrikstad/Halden) er med i 
Besøkstjenesten Østfold.

Besøkstjenesten i Østfold 
gjennomførte sitt første plan-
leggingsmøte på tre år. På 
grunn av pandemien har mye 
av jobben stoppet opp, men 
nå er damene i full gang igjen. 
I Østfold består besøkstje-
nesten på Sykehuset Østfold 
av likepersoner fra tre Bryst-

Trenger 
flere like-
personer 
til besøks- 
tjenesten
Tekst: Besøkstjenesten i 
Østfold
Foto: Privat

kreftforeninger: Brystkreft-
foreningen Indre Østfold, 
Brystkreftforeningen Moss og 
Brystkreftforeningen Sarps-
borg/Fredrikstad/Halden. To-
talt er 8 likepersoner engasjert 
i dette arbeidet og Karin Dahl-
mann leder gruppen.

Besøkstjenesten møtes to 
ganger i året for å lage nye 
vaktlister og utveksle erfarin-
ger. Brystkrefteopererte får 
spørsmål ved utskriving om de 
ønsker at besøkstjenesten tar 
kontakt, og hvis det samtyk-
kes vil vakthavende likeper-
son få tilsendt liste med navn 
og telefonnummer. Pasienten 
får tilbud om en samtale, som 
noen ganger tas over telefon, 
og andre ganger tas over en 
kopp kaffe.  

Besøksgruppen har mange 
års erfaring og synes arbeidet 
er givende, og det er behov 

for flere. For å være besøker 
må du først ha gjennomført 
likepersonskurs, og du må 
godkjennes og fungere som li-
keperson en periode. Deretter 
kan du gå i «lære» hos en erfa-
ren likeperson.

Det er også behov for noen 
som kan overta pakking av 
pasientmappene. Har du in-
teresse og bor i Østfold, kan 
du gjerne ta kontakt med din 
forening. Du må ha mulighet 
til å bestille brosjyrer, hente 
pakker på posten og ha plass 
til oppbevaring hjemme.

AN
N

O
N

SE



4544

Glimt fra lokalforeningene

Distributør i Norge:

Avalon Medical AS

Biskop Jens Nilssønsgt. 5A

0659 Oslo

+47 23 03 63 70

bestilling@avalon-medical.no

www.avamed.no

Ansvarlig Apotek/Bandagist:

Karin Synnøve Sømme

+47 92 82 64 82

karin@avalon-medical.no

Naturlighet
fra Silima®

Silima Direct- allsidig brystprotese med separat klebeplate som 
kan tas av og på.

Silima Direct er en myk og lett brystprotese som du både kan putte 
i bhens lomme, men som også kan festes på kroppen ved hjelp av 
en separat festeplate. Våre bh-innlegg Silima Xtra har også separate 
festeplater, slik at du har mulighet til feste innlegget akkurat der du 
trenger det.

For mer informasjon eller fi nne din nærmeste forhandler, ta kontakt 
med oss!

Naturlighet
Silima Direct

Silima Xtra

Brystkreftforeningen har ek-
sistert i 30 år i år, og har sitt ut-
spring fra en besøkstjeneste for 
brystkreftopererte. I 1976 var 
det 180 brystkreftopererte som 
besøkte de ulike sykehusene i 
Norge som opererte for bryst-
kreft. Omsorg og erfarings-
utveksling gjennom samtaler 
er fremdeles en viktig del av 
foreningens arbeid.  Brystkreft-
foreningen har over 200 like-
personer som har taushetsplikt 
og tid til å snakke med bryst-

kreftberørte. Likepersonene har selv er-
faring med brystkreft, og tilbyr støtte og 
veiledning gjennom blant annet tele-
fonsamtaler, kafétreff, treningsgrupper, 
medlemsmøter og sykehusbesøk.

Foreningen ble formelt opprettet 
i 1992 under navnet Foreningen for 
brystkreftopererte. I 2012 ble navnet 
endret til Brystkreftforeningen. Det er 
i dag 56 lokalforeninger og 328 tillits-
valgte som gjennom sitt arbeid i ulike 
roller, sørger for å ivareta foreningens 
og medlemmenes interesser. De ar-
rangerer aktiviteter over hele landet 
og sørger for at brystkreftberørte har 
en sosial møteplass i nærområdet. 

Forskning på brystkreft har vært 
en viktig prioritet. Nylig overrakte 
Brystkreftforeningen over 7 millioner 
kroner til Norsk brystkreftgruppe 
(NBCG) som skal brukes i kliniske 
brystkreftstudier. Gjennom Rosa 
sløyfe-aksjonen har foreningen 
bidratt med over 350 millioner til 
brystkreftsaken. Brystkreftforeningen 
arrangerte aksjonen første gang i 
1999, og fra 2005 har Rosa sløyfe-
aksjonen vært et samarbeidsprosjekt 
mellom Brystkreftforeningen og 
Kreftforeningen. Lokalforeningene 
spiller en viktig rolle og samler inn 
store beløp gjennom Rosa sløyfe-
aksjonen hvert år.

Brystkreftforeningen har helt fra 
starten hatt som formål å samle bryst-
kreftberørte og opplyse, veilede og 
fremme brystkreftberørtes interesser. 
Vi har blant annet jobbet for retten til 
rekonstruksjon. Raskere tilgang til nye 
legemidler, persontilpasset behand-
ling, valgfrihet og utvidet mammo-
grafi-tilbud er viktige kampsaker i dag. 

Brystkreftforeningen Nam-
sos og omegn har i år valgt 
å gi gaver til Kreftpoliklinik-
ken ved Sykehuset Namsos. 
Mange av medlemmene får, 
eller har fått, nødvendig be-
handling her, og lokalsyke-

huset er viktig for foreningen. 
Bjørg Aasen (nyvalgt leder) og 
Gunn Mari Berre var tirsdag 3. 
mai på poliklinikken og overr-
akte gaver: bøker, hodeplagg, 
head sett og gavekort som 
kan brukes på f.eks. hudpleie 
eller fotpleie. Anne-Marie Aa-
nonlie var til behandling, og 
hun stilte sporty opp til om-
tale i både Namdalsavisa og 
Athene. 

Gaver til 
Kreftpoliklinikken
Tekst: Brystkreftforeningen 
Namsos og omegn
Foto: Bjørn Tore Ness

Brystkreft- 
foreningen er 
30 år i år
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SAMMEN FOR
PASIENTER
Vi forsker og samarbeider for bedre 
behandling og flere muligheter for 

kvinner med brystkreft

Daiichi Sankyo Nordics ApS, Amagerfælledvej 106, 2. sal, 2300 København S, T: +45 88 44 45 45, www.nordics.daiichi-sankyo.eu 
AstraZeneca AS, Karvesvingen 7, 0579 Oslo, T: 21 00 64 00 www.astrazeneca.no, www.astrazenecaconnect.no
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Bli med i 
trekningen!
Send kryssord innen 1. oktober

MERKES MED:
Kryssord Athene 2/2022

EPOST:
post@brystkreftforeningen .no 

POST: 
Brystkreftforeningen 
Postboks 78 Sentrum
0101 Oslo

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