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Jeg (Birthe) forsøgte samme aften at
komme i forbindelse med vinderen. Det
lykkedes dog først dagen efter, og vedkommende har lovet et billede til KIUbladet, når gavekortet bliver anvendt.
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Interview med Anny Locher
i forbindelse med 20 års jubilæum
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Lavendel har her i landet været brugt
som medicinsk plante siden middelalderen. Mange mennesker har brugt

10

Følg den fine visuelle rejse
gennem KIUS virke

STEE

I anledning af jubilæet får modtagere
af bladet en pose med lavendelfrø. Lavendlen har en smuk farve og en dejlig
duft. Den kan plantes i haven fra maj
og til og med august, men den egner sig
også fint til en krukke. Trives bedst på
fattig jord.

Interview med Lene Middelhede
i forbindelse med 20 års jubilæum

Vi ser tilbage
på 20 år

E.G. – SYSTE

Desuden er der et overblik over, hvad
KIU har beskæftiget sig med i de senere
år – for det meste udtrykt som billedkollager.

pandemien. En oversigt over møderne
findes på side 83 i KIU-bladet. Husk
også at følge med i kalenderen på KIUs
hjemmeside www.kiuonline.dk og på
KIUs facebookside: www.facebook.com/
KIUpatientforeningen.

– SY

Derfor er der interview med KIUs
forhenværende formand Lene Middelhede, KIUs forhenværende redaktør af
bladet Anny Locher, og KIUs forhenværende kasserer Marianne Nielsen, som
var med, da det hele startede.

I anledning af jubilæet besluttede
KIUs bestyrelse også at udlodde et
gratiale til et KIU-medlem. Det bestod
af et gavekort til Small Danish Hotels.
Der bliver som sædvanligt holdt lotteri
på KIUs landsmøder, hvor deltagerne
køber lodder. Vinderen af gratialet blev
også udtrukket på landsmødet, men
det forgik på en sådan måde, at der blev
trukket lod blandt alle KIUs medlemmer. Samtlige navne blev klippet ud og
lagt i en stor pose, som formanden trak
en seddel op af og dermed navnet på
vinderen.

5

E.G.

I anledning af KIUs 20-års jubilæum,
blev det besluttet at lave et egentligt jubilæumsnummer af KIU-bladet, hvor vi
foretager et tilbageblik over de 20 år, der
er gået og gør status over, hvor foreningen står i dag.

lavendelolie mod forskellige lidelser bl.a.
muskelsmerter og gigt, og der har været
forsket i lavendels medicinske egenskaber i flere årtier.*
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Vi håber, alle medlemmer har nydt sommeren, som nu går på held.
I KIU glæder vi os over, at vi nu igen kan
få gang i møderne i netværksgrupperne,
som jo har været lukket ned på grund af

Ovenstående postkort blev anvendt i forbindelse med KIUs kampagne for symptomer på æggestokkræft den 8. maj 2021
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UDVALG OG PROJEKTER KIU – 2021

I anledning af KIUs 20 års jubilæum har vi interviewet de personer,
der har været med til at sætte spor i patientforeningens historie.

KIUS JUBILÆUMSNUMMER

OVERSIGT OVER UDVALG OG PROJEKTER,
HVOR KIU ER REPRÆSENTERET
Projekt Sammen om valg
Birthe Lemley og Dorte Blou som patientrepræsentanter
Medicinrådet – fagudvalget for æggestokkræft
og livmoderkræft
Birthe Lemley og Dorte Blou som patientrepræsentanter
HPV Advisory Board hos Kræftens Bekæmpelse for at
fremme viden og forståelse for HPV-vaccinen. Der er aktiviteter i forbindelse med stafet for livet. Der er en uge om
året, hvor der samarbejdes med apotekerforeningen. Der
arbejdes også for at fremme forståelsen i etniske samfund
og for øjeblikket arbejdes der med pressemeddelelser i
forbindelse med drenge og HPV-vaccinen.
Mette Rosendal – bestyrelsesmedlem i KIU
Dansk kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening under RKKP
(Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram)
Maja Ulrikka Bruun Laustsen, KIU-medlem
Pilotprojekt om tidlig opsporing af kræft hos Kræftens
Bekæmpelse
Birthe Lemley
CAGci Advisory Board om cancer immunterapi
Birthe Lemley som patientrepræsentant

KIU – Patientforeningen Kræft i underlivet

Universitetshospital.
Titel på forsøget: Improved Prediction of Ovarian Cancer Surgery (IMPROCAS)
Samt et forskningsprojekt på Rigshospitalet om mere
skånsom behandling til kvinder over 70 år med
æggestokkræft
Birthe Lemley, Dorte Blou og Helle Nørup deltager fra KIU.
Derudover er KIU gået i tættere strategisk samarbejde
med non-profit organisationen OvaCure og vil fremover
samarbejde med OvaCure om diverse tiltag, bl.a. fremtidige
projekter inden for diagnosticering og behandling af æggestokkræft.
• OvaCure er en NGO, der blev stiftet i 2014 af entreprenørerne Juliane Meulengraht Bang og Caroline Heering samt
dr.med., speciallæge i gynækologi og obstetrik Henriette
Svarre Nielsen.
• OvaCure samler førende forskere fra hele verden og er
katalysator for, at de udvikler nytænkende forskning på
tværs af de medicinske specialer; gynækologi, onkologi og
immunologi og kirurgi.
• Siden starten har OvaCure igangsat 9 lovende forskningsprojekter, som alle har potentialet til at være dét projekt,
der vil give banebrydende resultater for patienter med kræft
i æggestokkene, bl.a. inden for vaccine og immunterapi.

Forsøg med operation af æggestokkræft på Aarhus
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– Undervejs på min vej har jeg mødt en masse
fantastisk stærke kvinder, siger Lene Middelhede,
der har været formand for KIU fra 2005 til 2014.

KIU – Patientforeningen Kræft i underlivet

Tidligere formand
gjorde op med
underlivskræft
som et tabu
Lene Middelhede var formand for KIU fra 2006 til 2014,
hvor blev der vundet sejre og sat fokus på underlivskræft til
gavn for patienter og forskning
Af journalist Dorte Remar
Lene Middelhede hørte første gang om KIU i 2004. Hun var
indlagt på OUH, Odense Universitetshospital, med tilbagefald af livmoderhalskræft, og hendes situation var alvorlig.
– Mens jeg var indlagt, fandt jeg en pjece om foreningen.
Jeg søgte på nettet og fandt ud af, at de havde træffetider i
Aarhus. Da jeg havde det bedre, kørte jeg derop, siger Lene
Middelhede, der er 60 år, førtidspensionist og bor i Hedensted i det østjyske.
Hun meldte sig ind i foreningen, og da det viste sig, at der
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manglede kandidater til bestyrelsen, blev hun spurgt, om
hun ville stille op til den kommende generalforsamling i
2005.
– Jeg skal noget med mit liv, tænkte jeg, så jeg ringede og
sagde, at det ville jeg gerne. Men jeg kunne ikke deltage i generalforsamlingen, hvor jeg blev valgt, fordi jeg skulle holde
konfirmation for et af mine fire børn, siger Lene Middelhede.
To år senere gik den daværende formand af, og Lene Middelhede blev formand for patientforeningen KIU, Kræft I
Underlivet – en post hun bestred frem til 2014, hvor Birthe
Lemley overtog formandsposten.

KIU – Kræft i underlivet | side 7

KIUS JUBILÆUMSNUMMER

KIU – Patientforeningen Kræft i underlivet

– Jeg gik ikke efter at blive formand, men jeg havde det sådan, at
det var nemt at snakke om brystkræft, mens ingen rigtig havde
lyst til at tale om underlivskræft, og det synes jeg, vi skulle. Det
var en lille patientforening dengang, og der måtte gerne komme
mere gang i den.

– Jeg havde ingen problemer med at tale om underlivskræft og
tror, at det gør en forskel for mange, at nogen tør tale om det. Det er,
som om det har været tabubelagt. Man kan måske sammenligne
det med, at menstruation heller ikke har været noget, man snakkede så meget om.

Da Lene Middelhede trådte til som formand, var der 241
medlemmer og 22 støttemedlemmer af KIU. I dag er medlemstallet fordoblet.
Foreningen stod efterfølgende bag bogen ”Underlivskræft – om
håb, frygt og livsmod – og fakta om sygdommen” efter idé af
Bitten Dal Spallou og med Birgit Madsen som redaktør. Bogen,
der indeholder 12 beretninger fra kvinder om deres sygdomsforløb samt tre ekspertinterview, blev udgivet på Forlaget
Madsen i 2007. Samme år blev der også taget initiativ til strikkeprojektet ”Strik for din syge moster”, hvor 25 procent af salget
af halstørklæder, huer, ponchoer med mere gik til Kræftens
Bekæmpelse.

– Vi oplevede, at der var en tilgang af medlemmer til KIU i takt
med, at der kom meget mere fokus på underlivskræft. Jeg havde
også indtryk af, at lægerne var glade for, at der blev sat fokus på gynækologiske kræftsygdomme. Der kom nye behandlingsmetoder
og nye måder at strålebehandle på, og når der er mere fokus, er
det nemmere at søge penge til forskning. Der er sket en kæmpe
udvikling siden dengang, siger Lene Middelhede, der også
nævner samarbejdet med Birthe Lemley, dengang næstformand,
nu formand for KIU.

En kæmpe udvikling
2007 var et aktivt år for foreningen, for det var også dengang, at
Lene Middelhede fik ideen til at holde en høring med fokus på underlivskræft, især æggestokkræft, og nogle af de problemstillinger,
der er i forbindelse med denne sygdom.
– Der var rapporter på det tidspunkt, der viste, at kun Etiopien
havde en dårligere overlevelsesrate end Danmark, når det gjaldt
æggestokkræft. Og der blev foretaget operationer for sygdommen
på afdelingerne rundt omkring i hele landet, selv om erfaringer
viste, at overlevelsesprocenten blev større, hvis behandlingen var
centraliseret, siger Lene Middelhede.
Høringen blev holdt på Syddansk Universitet i Odense i september 2007 med deltagelse af en række danske eksperter indenfor
underlivskræft, deriblandt professor, dr. med. overlæge Ole Mogensen og overlæge Mansoor Raza Mirza, politikere som Birthe
Skaarup, DF, den daværende formand for Folketingets sundhedsudvalg, og Arne Rolighed, daværende formand for Kræftens
Bekæmpelse samt et stort opbud af patienter, der fyldte auditoriet, hvor høringen fandt sted, til næsten sidste plads.
– Det blev ret stort. Jeg kan godt lide den dynamik, når der er
mange forskellige og både læger og patienter samlet, siger Lene
Middelhede.

– Vi havde et ekstremt godt samarbejde. Birthe var faglig stærk på
nogle områder, hvor jeg ikke var det, så vi supplerede hinanden
godt. Vi havde det godt med hinanden og kunne støtte og sparre
med hinanden om, hvordan vi skulle håndtere forskellige udfordringer. For eksempel arrangerede vi mange symposier med
DGCG, Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe og patientforeningen,
hvor vi skulle finde ud af, hvad emnerne skulle være, og vi havde
også fagfolk med i form af læger til at fortælle, hvad der rørte sig på
området, siger Lene Middelhede.

Hård kemokur tog kræften
Hun mener selv, at det var successen, der betød, at hun måtte
stoppe som formand i 2014. Der var mange møder at deltage i,
også i København, og mange konferencer i udlandet.
– Det var utrolig interessant, jeg gik meget op i det, og det var alt
sammen meget spændende. Men jeg kunne bare ikke holde til
det mere. Jeg var blevet skilt og havde hus, have og mine børn
at passe. Jeg kunne ikke få mit liv til at hænge sammen, og jeg
havde det heller ikke altid godt, siger Lene Middelhede.
Hun er blevet opereret mange gange, siden hun i 1997 første
gang fik konstateret livmoderhalskræft. Efter operationen var
hun i flere år plaget af smerter og havde det træls, som hun
siger, men til kontrollerne så det hele fint ud, sagde lægerne.
Galdestensanfald og nyreproblemer stødte til, og sammenvoksninger og arvæv besværliggjorde behandling med kateter.

KIUs nuværende formand Birthe Lemley (til venstre) og forhenværende KIU-formand
Lene Middelhede til konference i Madrid, Spanien, i 2015.

– Men så kom Mansoor Raza Mirza, der på det tidspunkt var ansat
på OUH, og sagde, at de normalt ikke gav kemo, når kræften var
så udbredt som hos mig. Men fordi jeg var yngre, i god form, ikke
røg og ikke havde fået kemo før, ville de gerne give det en chance,
siger Lene Middelhede.

i Hedensted Kommune, næstformand i Regionudvalg Midt samt
medlem af et ad hoc-udvalg for planlægning af repræsentantskabsmøde og et advisory board for HPV-vaccine, også inden for
Kræftens Bekæmpelse.

Derefter fulgte en hård omgang med en kemokur, der gives to
gange af otte timer ad gangen. Undervejs var hun indlagt flere
gange med infektioner og for lave tal. Efter en række kemobehandlinger skulle hun til Rigshospitalet i København for at få en
PET/CT-scanning, og den viste, at al kræften var væk,

– Jeg går til dans i Mads Vads Danseskole, til fitness, når vi må,
patchwork og er besøgsven. Jeg har lige solgt mit hus og skal flytte
ind i et helt nyt rækkehus 1. juli, hvor jeg ikke skal tænke på at
male, slå græs og så videre. Jeg skal bare i gang med at nyde livet,
siger Lene Middelhede, der på sin Facebook-profil kalder sig for
”livsnyder”.

I KIU-bladet for efterår/vinter 2007 kunne hun slutte sin beretning fra høringen af med at konstatere, at Sundhedsstyrelsen nu
satsede på, at operationer for æggestokkræft fremover ville blive
samlet på fire afdelinger. Ønsket om centralisering var blevet opfyldt, og i dag foretages disse operationer på sygehuse i Aalborg,
Aarhus, Odense samt Rigshospitalet i København.

Da hun og familien i 2003 solgte deres servicestation og flyttede fra Spjald mellem Holstebro og Skjern til Hedensted, fik
hun en ny læge. Hun var plaget af smerter, og han sendte hende til Fredericia Sygehus, hvor hun blev opereret for en cyste
og sammenvoksninger.

– Mansoor var helt oppe at køre over det. Men han sagde, at de gik
med livrem og seler, så jeg fik to kure til. Den første blev jeg mega
syg af, så den anden fik jeg en mindre dosis af. Jeg har ikke haft
kræft siden.

– Jeg bliver en gang imellem syg. Mine tarme driller, og jeg får en
eller anden form for tarmslyng på grund af alle sammenvoksningerne efter operationer. Men udover det har jeg det godt, siger
Lene Middelhede, der kalder sin tid i KIU for en fantastisk rejse.

– Det var en kæmpe oplevelse, en stor glæde og en kæmpe sejr,
at det lykkedes, siger Lene Middelhede, der tilføjer, at der siden
jævnligt er blevet holdt symposier, hvor Dansk Gynækologisk
Cancergruppe og KIU i fællesskab orienterer om udviklingen inden for behandling af kræftsygdomme i underlivet.
Som formand optrådte Lene Middelhede ofte i medierne, både de
trykte og tv.

– I 2004 ringede jeg til Fredericia Sygehus, fordi jeg blev mere
og mere syg og havde så ondt, at jeg ingen steder kunne være.
Den administrative overlæge Jan Schulz Larsen sendte mig
til OUH i Odense, hvor jeg blev opereret igen af professor Ole
Mogensen. Det viste sig, at jeg havde tilbagefald af livmoderhalskræft, det var i stadie 4, og der var så meget kræft, at det
ikke kunne opereres.

En fantastisk rejse med KIU
Lene Middelhede stoppede i bestyrelsen for KIU samtidig med, at
hun gik af som formand. Men hun er stadig medlem af foreningen
og hjælper, hvor hun kan. Hun står også for en lokalgruppe af foreningen i Vejle. Og så har hun engageret sig i den lokale afdeling af
Kræftens Bekæmpelse, som hun er formand for. Dertil kommer
formandsposten for Kræftens Bekæmpelses samarbejdsudvalg

– Det har været en god oplevelse, som jeg har været meget glad
for. Undervejs på min vej har jeg med mødt en masse fantastisk
stærke kvinder, der har imponeret mig. Jeg har også været ydmyg,
og når der har været noget, jeg ikke kunne finde ud af, har jeg
spurgt nogen. Jeg er jo ikke læge og ikke fagperson, men har udtalt
mig på patienternes vegne.
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For Anny Locher har det været en stor
hjælp at være med i KIU.
– Jeg mødte nogle i samme situation, som man
kan tale med på en anden måde.

Snart snakkede
man om sit inderste
Anny Locher har haft stor personlig hjælp af KIU, som hun nærmest
tumlede ind i – først som medlem af bestyrelsen og siden redaktør
af KIU-bladet.
Af journalist Dorte Remar
Anny Locher klukker lidt over det absurde i situationen, når hun
fortæller om den første gang, hun var med til KIUs landsmøde og
generalforsamling. Det var i april 2003 på Blommenslyst Kro på
Fyn, og hun husker det som dejlige dage, hvor man mødtes med
andre kvinder og kunne tale om sygdom, glæder og bekymringer.
– Om søndagen var der generalforsamling. Der startede en
med at sige, at hele bestyrelsen gik af, og hvis ingen meldte sig
til bestyrelsen, ville foreningen lukke her og nu. Der var to, der
gerne ville fortsætte, men de andre ville ikke være med mere. Så
sad vi der, siger Anny Locher.
Hun er 78 år, tidligere folkeskolelærer og bor sammen med sin
mand Günter Locher i Jels i Vejen Kommune i Sydjylland. Familien tæller også tre børn og fem børnebørn. Fra 2006 til 2010 var
hun redaktør af KIU-bladet, for den dag i april på Blommenslyst
Kro meldte hun sig til bestyrelsen for patientforeningen KIU,
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Kræft i underlivet.
– De to, der gerne ville blive, fortsatte. Tre flere meldte sig til bestyrelsen, og så skulle de have nogle suppleanter, og det blev mig og
en anden kvinde, siger Anny Locher og fortsætter:
– På det første bestyrelsesmøde besluttede vi, at der skulle laves
en ny folder, der skulle være mere synlighed om foreningen, KIUs
hjemmeside skulle ajourføres, og KIUs netværk skulle udbygges.
Vi famlede os frem, men havde bare behov for en forening og
brug for nogen at snakke med om vores situation. Ingen vidste
ret meget, men så havde vi Jytte Dreier og andre fra Kræftens
Bekæmpelse, der hjalp os, så vi var tit til møder i København.
Anny Locher arbejdede som lærer på Bakkeskolen i Kolding, da
hun i 2000 fik konstateret æggestokkræft. Hun blev opereret på
Haderslev Sygehus og fik kemobehandling i Sønderborg.
–Jeg var 60 år, da jeg i 2002 blev pensioneret som lærer. Allerede
ved kontrollen i oktober 2001 var CA125 begyndt at stige, men
man kunne ikke se det på scanningerne. CA125 steg og steg, og jeg
havde det ikke særlig godt. Først året efter kunne man se, at kræf-
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ten var i gang igen, og jeg fik en ny kemokur. Siden har der ikke
været noget. Det kan undre, at man kan få det så godt igen, når
man har haft det så dårligt, siger hun.
Redaktør ved et tilfælde
Anny Lochers vej til KIU gik via Kræftens Bekæmpelse. Hendes
mand var psykolog og underviste i psykologi på seminariet i Haderslev. Da hans kollega en dag ringede, var det Anny Locher, der
tog telefonen.
– Han fortalte, at hans kone også havde haft kræft og havde været
glad for sin kontakt til Kræftens Bekæmpelse. ”Lover du nu, at du
tager kontakt til Kræftens Bekæmpelse?”, sagde han. Det lovede
jeg og tog kontakt. Det førte til, at jeg i januar-februar 2002 var
på et ophold på Kræftens Bekæmpelses Rehabiliteringscenter
Dallund på Fyn. Der hørte jeg om KIU og mødte mange andre i
samme situation som mig.
Den nye bestyrelse for KIU, som Anny Locher blev medlem af,
begyndte at arrangere ture til blandt andet Bornholm, Mandø og
Færøerne, startede strikkeprojektet ”Strik for din syge moster” og
fik lavet postkort til brug ved landsmøderne med mere.
– Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det forløb, men det var godt, at
KIU bestod, og der blev mere styr på det. Men jeg tumlede ligesom
ind i det, og det samme skete, da jeg blev redaktør af KIU-bladet.
Det begyndte som et nyhedsbrev i 1998. Siden blev det til et blad,
som Lene Munk lavede. Da hun blev syg, overtog Heidi Andreassen det, men i 2006 ville hun ikke mere. Ingen ville være redaktør,
fortæller Anny Locher.
– På det tidspunkt arbejdede jeg meget sammen med den
daværende formand Bitten Dal Spallau, og jeg spurgte hende,
om vi to kunne lave bladet sammen. Det kunne vi godt, men det
endte med, at hun ikke var ret meget med, for hun blev også for
syg. Så skulle jeg lave blad. Da jeg ikke kendte noget til computerprogrammer, tog jeg på kursus. Da jeg viste underviseren, hvad
det var for et blad, jeg ville lave, rystede han bare på hovedet.
- Men jeg kom i gang med at lave det. Jeg skaffede de ting, der
skulle i bladet, jeg redigerede stof, og en grafiker hjalp med at
gemme det, så det kunne komme på tryk. Lene Middelhede fik
aftalt med Kræftens Bekæmpelse i Vejle, at vi måtte pakke og
frankere bladene hos dem. Derefter skulle kasserne med brevene
køres på posthuset. Nej, for et arbejde, vi havde nok at give os til.
– Jeg syntes, det var rigtig spændende og sjovt. Det var en stor opgave. Det var jo vigtigt at få budskaberne ud til medlemmerne.

at der er mange, der var glade for, at vi var der. At der var nogen,
der vidste noget om at have underlivskræft, siger Anny Locher.
I 2010 trådte hun ud af bestyrelsen, men hun er stadig medlem af
KIU og har gennem årene deltaget i og været med til at arrangere
landsmøder og udflugter.
– Jeg havde bidraget med, hvad jeg kunne, og så var det fint, at
Birthe Lemley kom og tog over. Hun er så dygtig. I dag påvirker
hun myndighederne, så der er meget fokus på underlivskræft. Der
er i det hele taget kommet mere styr på tingene, efter at flere kvinder med andre ressourcer, end vi havde, er begyndt interessere
sig for foreningen. Og mit håb er stadig, at KIU kan hjælpe kvinder,
der får kræft i underlivet, psykisk og med at få et afklaret forhold til
sygdommen.

LANDSMØDE 23.-24. APRIL 2022
Landsmødet 2022 afholdes på Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vejle
www.vingsted.dk

Coronakrisen har også sat sine begrænsninger for Anny Locher
og hendes mand, der har været isolerede i deres hus i Jels og på
vadehavsøen Mandø, hvor de er i sommerperioderne i hendes
forældres tidligere hus, som de har overtaget. Men i januar i år
skete der noget nyt. Efter 18 år som pensionist kom hun tilbage til
lærerfaget, da hendes svigerdatter, der er klasselærer for 5. klasse
på Mølholm Skole i Vejle, spurgte, om hun ville hjælpe eleverne
med onlineundervisning.
- Jeg har mit eget lokale med en eller to elever, hvor vi laver de
opgaver, vi har fået for, og så går tilbage til de andre i klassen. Det
er bare så dejligt, fordi jeg fik noget at stå op til. Klassen har haft et
emne om rummet, og her i Jels har vi en planetsti, som blev
etableret i forbindelse med et nu nedlagt planetarium. Så på et
tidspunkt inden sommerferien kommer 5. klasse og går tur på
planetstien, hvor planeterne er placeret på stolper i den rigtige
afstand til Solen. Man får virkelig en fornemmelse af, hvor stort
rummet er, siger Anny Locher, der glæder sig over, at hun i dag har
et godt liv.
– Jeg troede, jeg skulle dø dengang, så jeg er meget taknemmelig
for at have været med i alle de år. Det har ikke været let, når kvinderne i foreningen døde. Man fik jo ret hurtigt et nært forhold til de
mennesker. Så blev de meget syge, og det påvirker også en selv, så
man tror, man skal dø. Det har heller ikke været let, når vi i bestyrelsen havde aftalt nogle ting, og så blev nogle syge, og så kunne
de ikke alligevel, siger Anny Locher og tilføjer:
- På et bestyrelsesmøde sagde jeg engang, at det var kvinder i
nød, vi havde med at gøre. Men så var der en anden, der sagde, at
hun ikke syntes, det var svage kvinder. Det har hun fuldstændig
ret i. Kvinderne i KIU er meget stærke kvinder, som man kan dele
bekymringer og glæder med.

KIU har været en stor hjælp
For Anny Locher har det været en stor hjælp at være med i KIU.
– Jeg mødte nogle i samme situation, som man kan tale med på
en anden måde. Måske kendte man ikke nogen, når man kom til
landsmøder, men snart snakkede man om sit inderste. Så jeg ser
tilbage på nogle gode år, hvor jeg virkelig fik indblik i en masse
ting. Jeg tror, at vi gjorde det godt. Mange ringede og fortalte om
deres sygdom og spurgte om råd. Og Lene Middelhede har gjort et
stort arbejde med de møder, hun har haft med patienter. Jeg tror,
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Kl. 16.00 bød formanden velkommen og nævnte igen de poster,
som KIU manglede bestyrelsesmedlemmer til. Desuden havde
bestyrelsen besluttet, at der ville blive trukket lod om et gavekort på 2000 kr. til Small Danish Hotels blandt alle KIUs medlemmer lørdag aften.
Derudover var der salg af lodder til de mange spændende gevinster på gavebordet.

Efter middagen fredag aften var der underholdning ved Jens Ø
i det store lokale ud mod vandet. Det blev en rigtig dejlig aften,
som endte med, at næsten alle holdt hinanden i hånden og sang
og dansede til musikken. Det var, som om det var en forløsning
på de mange måneder, hvor vi havde været spærret inde.

KIUs landsmøde,
generalforsamling
og 20-års jubilæum
KIUs landsmøde, 20-års jubilæum og generalforsamling fandt i år
sted den 11.-13. juni på Hotel Storebælt Sinatur og Konference.
Af Birthe Lemley
Bestyrelsen ankom allerede den 10. juni for at tilrettelægge alt til
den store begivenhed. Om aftenen efter mødet sank vi ned i de
dybe lænestole foran hotellet og ud mod Storebælt. Det var en
pragtfuld aften med sol og omkring 20o. En enkelt af os vovede sig
ud på badebroen og i vandet.

Den næste dag begyndte medlemmerne at ankomme. Der var
oprindeligt 75 tilmeldte, så mange har aldrig været tilmeldt før,
men vi fik nogle få afbud, da dagen nærmede sig.

GAVEBORDET

KARIN OG BIRTHE
ÅBNER BALLET … >>
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Så kom der gang i festen

Holding hands

Alle synger med
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Vildt gang i festen
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Lørdag morgen var der fællessang i det store lokale efterfulgt af
video med Ghita Nørby – KIUs protektor.
Ghita ville gerne ønske tillykke med Jubilæet, så derfor blev vi –
Birthe Lemley og Dorte Remar (KIU-medlem og journalist på Kris-

telig Dagblad) - inviteret på besøg og med hjælp fra filmfotograf
Michael Rosenløv Jensen (gift med et KIU-medlem) kom der også
en video ud af det.
Nedenstående er billeder fra begivenheden.

Dernæst var der foredrag ved eksperter. KIUs formand og forhenværende formand var specielt glade for at byde velkommen til
prof. Pernille Tine Jensen og prof Ole Mogensen. I sin tid samarbejdede vi i KIU meget tæt med dem. Da Lene Middelhede var
formand, lavede hun frokost i Hedensted, som blev medbragt
til OUH, hvor de begge arbejdede. Den spiste vi så på Oles kontor,
mens vi drøftede vigtige forhold for patienterne/KIUs medlemmer.

Den første, vi lyttede til, var prof. Pernille Tine Jensen fra Århus
universitetshospital, som talte om
• Sentinel node mapping, livmoder- og livmoderhalskræft
• Robotkirurgi til livmoderhalskræft
• Landsdækkende vulvacancercenter
Referat følger nedenstående:

PROF. PERNILLE TINE JENSEN
ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Ny operationsteknik
betyder fund af
flere mikrometastaser og
færre bivirkninger
Ved alene at fjerne den første lymfeknude, tumoren dræner til, opdager
man flere mikrometastaser, og patienterne får færre bivirkninger. I Danmark er metoden indført for patienter med små tumorer i livmoderhalsen
og i livmoderen. Og metoden er sikker ved tidlig kræft i disse organer, forsikrer Pernille Jensen, professor og overlæge ved Skejby Sygehus og en af
hovedkræfterne bag indførelsen af den nye teknik.
Ghita ønskede KIU tillykke med landsmødet.

Af Lotte Frandsen
Næsten alle kræftsygdomme spreder sig til
lymfeknuderne. Ved både livmoderhalskræft og livmoderkræft øger det overlevelsen, hvis man finder de lymfeknuder, hvor
der eventuelt er spredning, fordi patienterne får efterbehandling. Men problemet er,
at det kan være svært at finde præcis den
ene eller de få lymfeknuder, som kræften
har spredt sig til. Så hidtil har man fjernet
alle lymfeknuderne i det område, hvor der
plejer at være spredning, hvis sygdommen
har spredt sig. Men metoden giver mange
bivirkninger og hjælper ikke de patienter,
der ikke har spredning.

Interview med Ghita i hendes smukke have
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– Vi har derfor i mange år forsket intenst i
at finde andre måder at finde spredning på

end at fjerne alle lymfeknuderne i området.
Vi kan skanne, men her er problemet, at
spredningen skal have en vis størrelse, før
vi kan se den. Hvis tumoren er relativt lille
og begrænset, er skanningen ikke følsom
nok, og det er svært at stole på resultatet.
Vi ved, at vi overser mikrometastaser, som
kan give tilbagefald.
Pernille Jensen og hendes kollegaer har
derfor taget initiativ til to landsdækkende
projekter, hvor man anvender en teknik,
der finder den første lymfeknude, den såkaldte skildvagtslymfeknude, som dræner
tumoren. Det gør man ved at sprøjte et
grønt sporstof ind i livmoderhalsen under
operationen. Stoffet fordeler sig derefter i
lymfebanerne, og kirurgen kan identificere
skildvagtslymfeknuden.

– Vi undersøger, om vi i fremtiden alene
kan fjerne skildvagtslymfeknuden ved
alle former for kræft i livmoderhalsen og
i livmoderen. I dag er det kun i de tilfælde
med de allertidligste stadier, at vi tør stole
på metoden. Princippet er, at hvis der ikke
er kræft i skildvagtslymfeknuden, er der
heller ikke kræft i de næste lymfeknuder,
og vi kan undgå at fjerne dem. Vi nedsætter
risikoen for senfølger i form af lymfødem i
benene, lysken og de ydre kønsorganer.
Skildvagtslymfeknuden bliver skåret i
ultratynde skiver, der gør det muligt at opdage mikrometastaser helt ned til ganske få
kræftceller.
– Vi kan se, at vi finder betydeligt flere
mikrometastaser hos patienter med
livmoderhalskræft med den nye teknik.
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Patienterne får efterbehandling, og det
øger overlevelsen og mindsker risikoen for
tilbagefald.
Metoden er til visse kræftformer
Teknikken kræver, at der er intakte lymfebaner, og at det er første gang, patienten
bliver opereret. Efter første operation er der
arvæv, og lymfebanerne er ødelagt. Og det
kræver grundig forberedelse at indføre en
ny operationsteknik.
– Vi har undervist vores kirurgkollegaer, så
de mestrer teknikken. Og alle patologerne
er enige om, hvor mange snit, de skal lægge
i lymfeknuden, og hvordan de skal tolke
fundene.
I en periode er lægerne nødt til at helgardere sig, så de både fjerner skildvagtslymfeknuden og de andre lymfeknuder. På den
måde tester lægerne, om metoden også
kan indføres hos patienter med større tumorer eller med tumortyper, der har større
tendens til at sprede sig.
– Indtil vi har tilstrækkelig evidens for, at
metoden er sikker nok i forhold til det,

vi gjorde tidligere, er vi nødt til at gøre
begge dele. Det gør vi hos patienter med
livmoderhalskræft og tumorer over
to centimeter. Vi ved, at størrelsen på
tumoren betyder noget. Tidligere har vi
ikke skelnet mellem størrelsen i behandlingen, når vi opererede. Men vi skal
passe på med at behandle alle ens, når
der er forskel. Vi ved, at kun få procent
med tumorer under to centimeter har
metastaser til lymfeknuderne, mens det
er helt op mod 25 procent, hvis tumoren
er over to centimeter.
Patienter med lavrisikotumorer i livmoderhalsen eller i livmoderen bliver til
gengæld udelukkende behandlet efter
den nye metode.
– Det tør vi godt. Den nye metode er blevet introduceret under meget stringente
forhold, hvor vi holder nøje øje med patienterne i op til tre år efter operationen
og opsamler data undervejs.
De første resultater fra patienterne med
livmoderhalskræft er kommet. Det drejer
sig om 245 patienter.

– Vi har fundet flere tilfælde af metastaser
i lymfeknuderne med den nye teknik. De
får efterbehandling og undgår tilbagefald af
deres sygdom. Og patienterne rapporterer
selv, at de ikke har så mange gener med
lymfødem.
Metoden er ikke velegnet til behandling af
kræft i æggestokkene.
– Metoden er kun velegnet til små, lokaliserede tumorer. Og desværre er det sådan, at
op mod to tredjedele af alle kvinder med
æggestokkræft først bliver diagnosticeret,
når der er så meget spredning af sygdommen, at vi ikke har mulighed for at finde
den allerførste spredning. Dertil kommer,
at æggestokkræft dræner meget diffust til
lymfeknuder både i bækkenet og helt oppe
under nyrerne langs hovedpulsåren.
For livmoderkræft og livmoderhalskræft
synes metoden at være sikker. Men forskerne afventer stadig data med hensyn
til overlevelse og tilbagefald, før de også tør
indføre metoden for patienter med større
tumorer.

Studie skal afgøre om robotkirurgi er en sikker operation
for livmoderhalskræft
Et stort lodtrækningsforsøg mellem robotkirurgi og åben kirurgi i behandlingen af livmoderhalskræft skal en gang for alle afgøre, om metoden er sikker.
Af Lotte Frandsen
I Danmark indførte man robotkirurgi,
minimal invasiv teknik, ved behandling
af kræft i livmoderhalsen i 2009.
– Vi gjorde udet den at der forelå store
lodtrækningsstudier. Det var på baggrund af en del studier om livmoderkræft, hvor der ikke var påvist nogen
forskel i overlevelse ved at anvende robotkirurgi fremfor åben kirurgi. Operationen for livmoderhalskræft er vanskelig,
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og vi ønskede at reducere komplikationerne og senfølgerne. Med robotkirurgi
går næsten alle patienterne hjem dagen
efter operationen, selv om de har fået
foretaget et rigtigt stort indgreb, siger
Pernille Jensen, professor og overlæge på
Skejby Sygehus.
Men et lodtrækningsforsøg fra USA rejste
tvivl om, hvorvidt metoden er sikker.
Tallene fra USA viste, at patienter, der var
opereret med robotkirurgi, havde flere
tilbagefald og større risiko for at dø end

de patienter, der var blevet opereret med
åben kirurgi.
– Tallene vakte stor bekymring hos os og
også mange andre steder. Jeg tog derfor
sammen med en kollega initiativ til at
nedsætte en ekspertgruppe, der skulle
gennemgå alle data på de patienter, vi
havde opereret siden 2005. Det vil sige
både patienter opereret med åben kirurgi
og patienter opereret med robotkirurgi.
For hvis tallene ikke var i orden, var vi
nødt til at stoppe med det samme med

robotkirurgi. Heldigvis viser tallene ikke
nogen forskel med hensyn til overlevelse,
men tallene viste, at alder, størrelse af
tumoren og spredning til lymfeknuder
betyder noget.
Forskerne følger op på tallene og laver en
ny analyse om to år, så alle patienterne
har været fulgt i fem år.
– Vi drøfter problematikken hele tiden,
men nu har vi taget en beslutning. Vi
fortsætter med robotkirurgi ved tumorer
under to centimeter. Hos patienter med
tumorer over to centimeter trækker vi

lod mellem de to operationsmetoder. På
den måde får vi det afklaret en gang for
alle. Vi får de rigtige data, men det tager
tid, så det bliver først om fem-seks år. Så
ved vi, om vi fortsætter med den ene eller den anden metode.
Pernille Jensen og hendes kollegaer er
overbeviste om, at operation med robotkirurgi er sikker.
– Men vi ved det ikke 100 procent, og vi
føler ikke, vi kan være andet bekendt end
at være med til at tilvejebringe den viden.

Pernille Jensen er sikker på, at de danske
tal, hvor der ikke er nogen forskel på overlevelsen mellem de to teknikker, skyldes
den unikke organisering i Danmark.
– Det er afgørende, at vores behandling er
centreret på få centre med få kirurger, der
opererer. Det giver en stor sikkerhed. Alle
prøver gennemgås af højt specialiserede
patologer, alle patienter gennemgås af et
hold af eksperter, der sammen beslutter, hvad der er den rigtige behandling
for netop den patient, og alle data bliver
registreret i en database.

Nye studier skal bidrage til
mere viden om kræft i de
ydre kønsorganer
Der er bevilget penge til ny forskning i kræft i de ydre kønsorganer hos kvinder. Brug af sporstoffer til at finde lymfeknuder, fund af tumor DNA i blodet,
systematisk dataindsamling ved strålebehandling og et formaliseret samarbejde med primærsektoren og hjemmeplejen om sårpleje. Det er nogle af de
projekter, Pernille Jensen og hendes kollegaer håber, vil kaste lys over den
relativt sjældne sygdom.
Af Lotte Frandsen
– Der er meget lidt viden om kræft i de
ydre kønsorganer hos kvinder. Det er
en frustrerende sygdom, for mange af
patienterne bliver opereret flere gange,
og mange af patienterne får desværre
tilbagefald. Det siger Pernille Jensen.
Hun er professor og overlæge på Skejby
Sygehus.

cere lymfeknuderne og dermed undgå at
fjerne dem alle sammen.
Hvis patienterne får fjernet mange lymfeknuder, risikerer de at udvikle lymfødem i
benene.
– I dag bruger vi metoden ved tumorer
under fire centimeter. Vi vil gerne udvide til
også at bruge den ved større tumorer, ved
tilbagefald, og hvis der er flere tumorer.

Dernæst vil forskerne indsamle viden om
strålebehandling af de ydre kønsorganer
og opbygge en database.
– Der er meget få patienter og derfor meget
lidt viden på området.
Endelig vil forskerne i samarbejde med de
praktiserende læger og hjemmesygeplejerskerne forsøge at udvikle en fælles forståelse for at vurdere og håndtere sårplejen
hos patienterne.

Hun har sammen med kollegaer fået
bevilget penge til flere projekter, der skal
forbedre forholdene for patienterne.
Et af studierne handler om at anvende et
grønt sporstof til at identificere lymfeknuder i lysken.

Et andet projekt går ud på at følge patienterne over tid og se, om man kan
finde cirkulerende tumor DNA i blodet og
samtidig indhente data fra patienterne via
et spørgeskema.

– Sårene sidder et svært tilgængeligt sted og
er svære at passe for patienten. Vi håber at
kunne udvikle et fælles sprog blandt fagpersonalet, så vi sikrer en ensartet håndtering.

– Metoden bruger vi allerede i dag med
andre sporstoffer, men ved at bruge den
grønne farve vil vi bedre kunne identifi-

– Vi håber at kunne finde tilbagefald tidligere, end vi gør i dag. Behandlingen af tilbagefald er meget voldsomt for patienten.

Pengene er lige blevet bevilliget, så der
kommer til at gå mange år, før der foreligger
resultater.
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• ctDNA som biomarkør
• Improved Prediction of Ovarian Cancer Surgery (IMPROCAS)
Referat følger nedenstående:

Dernæst kom prof. Ole Mogensen
– også fra Århus Universitetshospital på banen.
Hans emner var:
• HIPEC-operation af æggestokkræft med opvarmet
kemoterapi i bughulen

Referat følger nedenstående:

Det vil en gruppe eksperter i ultralyd
nu lave om på. De har vist, at når det er
eksperter, der udfører undersøgelsen,
er ultralyd den bedste metode, man
kender.

PROF. OLE MOGENSEN
ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Der bliver forsket
intenst i diagnostik og
behandling af æggestokkræft
Opvarmet kemoterapi i bughulen, mere systematisk ultralydsdiagnostik, måling af DNA fra tumorer i blodprøver og mere præcise metoder til at forudsige,
om det er muligt at fjerne alt tumorvæv. Det er alt sammen tiltag, som forskerne arbejder med for at forbedre diagnostikken og behandlingen.
Af Lotte Frandsen
Ole Mogensen, professor og overlæge
på Skejby Universitetshospital, er sammen med sine kollegaer med i et stort
internationalt forskningsprojekt, der
skal kortlægge effekten af at behandle
kræft i æggestokkene med opvarmet
kemoterapi. I tilslutning til operationen
skylles bughulen med stoffet Cisplatin,
der er opvarmet til 41-42 grader.
Forskerne formoder, at stoffet trænger
lettere ind i kræftcellerne, når det er
opvarmet. Derudover mener man, at
koncentrationen bliver meget højere
i cancercellerne, end hvis man giver
stoffet i en blodåre, og at bivirkningerne
vil være færre.
– Stoffet virker i høj grad lokalt, så man
kan undgå de fleste komplikationer og
samtidig opretholde fordelene. Noget
af stoffet kan gå over i blodbanen og
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kan give bivirkninger, men det er i langt
mindre omfang, siger Ole Mogensen.
Hvis stoffet skal virke optimalt, må der
ikke være alt for meget tumorvæv tilbage, og tumorerne skal være små, for
ellers trænger stoffet ikke ordentligt ind
i tumorvævet. Og det er kun kvinder,
der udelukkende har spredning til bughulen, der vil få tilbudt behandlingen.
– Det er en snæver patientgruppe,
der bliver tilbudt behandlingen, men
projektet er lavet så rent som overhovedet muligt for at få så klart et svar som
muligt på, om den virker eller ej.
Behandlingen er dyr, giver flere komplikationer og en smule længere indlæggelsestid, men vi håber, den til gengæld
kan øge overlevelsen.
– Hollandske forskere siger, at man
øger overlevelsen med 10 procent ved

yngre kvinder før overgangsalderen og
heller ikke til kvinder med meget lokaliserede tumorer. Små tumorer og alder
betyder altså noget, og det er ikke godt
nok. Det betyder, at vi forsinker diagnosen, og at patienten ikke altid bliver
behandlet det mest optimale sted.

behandlingen, men resultaterne er omdiskuterede. Det er i det hele taget en
behandling, som er meget omdiskuteret, og derfor er vi i Danmark gået med i
det her hollandske lodtrækningsforsøg.
Så kan vi bidrage til at få afklaret, om
det er en god behandling eller ej. Vi
vil ikke indføre den i Danmark, før det
er klarlagt, men desværre har vi først
resultaterne om fem-seks år.
Ultralyd er den bedste undersøgelse
Ikke bare ved behandlingen, men også
indenfor diagnostikken er der nye tiltag
på vej. Den mest anvendte form for
diagnostik af kræft i æggestokkene er
en ultralydsscanning og en blodprøve,
hvor man måler et specifikt cancerantigen, CA 125. De to undersøgelser
munder ud i et index, RMI (Risk of
Malignancy Index), der indikerer, hvor
ondartet tumoren er.
– Desværre er RMI ikke så velegnet til

– Ultralydsundersøgelsen slår MRI
med flere længder, når den udføres af
eksperter. Så eksperterne har beskrevet
regler for, hvordan man diagnosticerer
tumorer i æggestokkene og regler for,
hvordan man systematisk beskriver
fundene ved ultralyd. Det bliver alle
gynækologer i Region Midt undervist
i, og så er det vores håb, at vi kan få
det, eksperterne har vist, til at fungere
i vores dagligdag. For mange patienter
bliver diagnosticeret for sent i dag.
Måske øger det ikke overlevelsen, men
det øger i al fald muligheden for, at
patienten får den rette behandling så
tidligt som overhovedet muligt, og at
kvinden bliver behandlet centralt, hvor
ekspertisen er.
Projekter er lige startet, og forskerne håber at kunne præsentere nogle resultater om cirka to år. Nogle af succeskriterierne er, at diagnostikken bliver meget
sikrere, så færre kvinder bliver puttet
i et kræftpakkeforløb, og at der bliver
foretaget færre MR-skanninger.
Måling af tumorcellernes DNA
En anden ny diagnostisk metode, der er
undervejs, er måling af tumorcellernes
DNA. I alle kroppe sker der en omsætning af cellerne, og når cellerne dør,
frigøres noget af deres arvemateriale til
blodbanen.
– Mange af vores raske celler dør hver
dag. Det gælder også for kræftcellerne,
som har ændringer i arveanlæggene i
forhold til de normale celler.
Mængden af forandret DNA kan man
måle for forskellige kræftformer. Og når
man er færdig med sin behandling, skal

der ikke være rester af DNA fra tumorceller i blodet, for det er tegn på, at man
har cancerceller et eller andet sted i sin
krop.
– Man har endnu ikke brugt metoden
til nogen af de gynækologiske kræftformer. Vi ved ikke helt præcist, hvordan
vi skal måle det hos kvinder med kræft
i æggestokkene. Vi ved heller ikke, hvor
små tumormængder, vi kan opdage
med denne her metode, men vi forestiller os, at man kan måle meget små
tumormængder.
Ole Mogensen er overbevist om, at
tumor DNA om nogle år kommer til at
afløse tumorantigenet CA 125.
– Meget tyder på, at tumor DNA bliver
den nye tumormarkør, men metoden er
meget avanceret og meget dyr. I første
omgang måler vi hos de kvinder, der
bliver henvist til Skejby Sygehus med
henblik på en MR-scanning. Så har vi
MR, ultralyd, CA 125 og tumor DNA hos
de kvinder, og vi kan få en idé om, hvorvidt det er en god undersøgelse eller ej.

Projekter er lige startet, og forskerne håber at kunne præsentere nogle resultater om cirka to
år. Nogle af succeskriterierne er,
at diagnostikken bliver meget
sikrere, så færre kvinder bliver
puttet i et kræftpakkeforløb, og
at der bliver foretaget færre MRskanninger.

Lægerne vil derfor meget gerne blive
bedre til at forudsige, om det er muligt
at fjerne alt cancervævet.
– Det er kun mellem 70-80 procent, der
får fjernet alt tumorvævet, selv om vi
forud for operationen har vurderet, at
vi kunne fjerne det hele. Det vil sige, at
vi tager fejl i 20-30 procent af tilfældene.
Der forskes derfor i forskellige former
for udredning. En helt ny metode er at
lave en MR-scanning, hvor man anvender vand.
– Det giver meget nøjagtige målinger af
blodgennemstrømningen i tumorvævet, som igen siger noget om, hvor ondartet tumorvævet er. Derudover giver
metoden en mere nøjagtig lokalisation
af tumorvævet.
Endelig har forskere i Aarhus anvendt
et radioaktivt stof på få patienter.
– Det radioaktive stof omdannes i cellerne, og det kan man måle. Jo mere
cellerne omdanner, jo større er risikoen
for, at tumoren er ondartet. Det er en
meget nøjagtig og pålidelig undersøgelse, der også fortæller noget om
tumorens lokalisation og udbredelse.
Alt sammen skal gerne bidrage til, at
vi bliver bedre til at vurdere, hvem der
skal opereres, og hvem der måske slet
ikke skal opereres.

Operationen er den bedste
behandling
Selv om der forskes intenst i nye former
for behandling, er en operation stadig
det vigtigste.
– Operationen er en hjørnesten i
behandlingen af æggestokkræft. Det
betyder så meget at få fjernet så meget
tumorvæv som muligt. Fjernelsen af alt
tumorvæv er helt ultimativt den vigtigste parameter for overlevelse.
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Efter frokost lyttede vi til overlæge og tarmkirurg Uffe Tange Holst
Hans emner var: Senfølger – bl.a. påvirkning af tarme og skader
efter kemo-/strålebehandling

opdage et eventuelt tilbagefald, og så
skal patienten i et nyt kræftforløb og
ikke igennem en operation.
Hvis patienten bliver indstillet til
operation, er det ifølge Uffe Tange Holst
uhyre vigtigt, at patienten føler sig
velinformeret.

Referat følger nedenstående:

Behandling af
kræft i underlivet
påvirker tarmen
Der er mange tidspunkter undervejs i en kræftbehandling af underlivet, hvor
tarmen kan blive påvirket. Både stråleterapi og kemoterapi kan give skader.
Kvinderne reagerer forskelligt. Ikke alle får bivirkninger, mens andre patienter får blivende senfølger. Og der er alt for lidt interesse for området.
Af Lotte Frandsen
– Nogle gange er det så heldigt, at det
blot drejer sig om en enkelt komplikation, som kan afhjælpes, og patienten
får det bedre. Men som regel er følgerne
efter behandling med kemo og stråler
meget mere kompliceret, siger Uffe Tange Holst. Han er overlæge og tarmkirurg
på Odense Universitetshospital.
Strålebehandlingen giver bivirkninger, fordi strålerne ikke kan undgå at
ramme det normale væv i det område,
der bliver behandlet. Rask væv har en
evne til at komme sig, men behandlingen har alligevel konsekvenser.
Strålerne ændrer signalet i cellerne, så
de går til grunde i stedet for at dele sig,
og bivirkningerne kan vise sig helt op
mod tyve år efter behandlingen.
Ved kemoterapi bremser man cellens
cyklus forskellige steder i processen.
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Behandlingen påvirker ud over kræftcellerne også kroppens normale celler,
og det er denne påvirkning, der giver
bivirkninger. De normale celler, der
deler sig ofte, er mest udsatte. Det gælder for eksempel cellerne på tarmens
overflade. De tåler ikke kemoterapi og
gendannes altid med en eller anden
form for skade.
– Tarmen er vældig følsom for den
behandling, vi giver. Slimhinden med
nerveceller og hormonproducerende
celler bliver beskadiget og holder op
med at fungere eller fungerer dårligere.
Sygehistorien er vigtig
Smerter, oppustethed, ændret afføringsmønster, manglende evne til
at mærke afføringstrang, manglende
appetit eller kvalme. Symptomerne
fra tarmen er vidt forskellige selv med
samme kræftsygdom, samme behandling og samme stadie af sygdommen.

Ifølge Uffe Tange Holst er kirurgi det
sidste, man skal gribe til.

For lidt fokus på senfølger
Antallet af kræftoverlevere stiger og
dermed også antallet af patienter med
senfølger. Undersøgelser viser, at op
mod 50 procent af alle kræftpatienter
oplever at få senfølger i kølvandet
på deres kræftsygdom. Tallet er 40
procent for patienter, der har overlevet
kræft i bækkenorganerne. Senfølgerne
kan opstå umiddelbart, men også op til
mange år efter, at patienten har modtaget sin sidste behandling.

– Der er ingen modgift. Når først kniven har været der, er der kun arvæv
tilbage. Det værste er, når der opstår
komplikationer. Det kan opstå, selv om
operationen er vellykket. For eksempel
kan såret springe op, eller patienten
kan få blærebetændelse eller lungebetændelse. Vi står ofte i et dilemma,
for vi kan rigtigt meget, men af og til

Senfølgerne kan være invaliderende, og
det er vigtigt, at lægerne spørger direkte
ind til, hvordan senfølgerne influerer
på patienternes hverdag. For det kan
være svært for nogle patienter selv
at sætte ord på, hvad de oplever. Og
mange patienter føler sig alene og føler
ikke, at de bliver hørt.
– Senfølger har desværre ikke den store

– Det kan gøre hele forskellen på,
om forløbet bliver vellykket eller ej,
hvordan man forbereder patienten på
operationen. Hun skal informeres grundigt om alle tænkelige konsekvenser af
operationen. Vi ved jo ikke altid, hvad
udfaldet bliver, inden vi går i gang med
at operere.

UFFE TANGE HOLST
ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

skal vi kigge patienten dybt i øjnene og
spørge hende, om hun er sikker på, at
hun vil opereres. Og hvis vi vælger ikke
at operere, bliver det en udfordrende
opgave at bidrage til, at patienten får et
godt forløb.

bevågenhed eller interesse. Og patienter med tarmproblemer efter behandlingen har svært ved at finde ud af, hvor
de skal henvende sig for at få hjælp. Det
er ikke tilfredsstillende. Når patienterne
har været et behandlingsforløb igennem, er det hårdt for dem at opleve, at
deres senfølger ikke bliver taget alvorligt, og at der er en uudtalt forventning
om, at de bare skal være glade for at
være raske. Men det er så vigtigt at tage
hånd om senfølgerne hos kræftpatienterne, så de kan få hverdagen tilbage og
en god livskvalitet.
Uffe Tange Holst fortsætter:
– Under corona så vi et stærkt fokus
på senfølger efter coronavirus, hvor
sundhedsvæsenet agerede hurtigt med
effektiv organisering af indsatsen. På
under et år blev der skabt et tværfagligt
fokus, klar kommunikation til borgerne,
systematisk afdækning af tegn på
senfølger efter corona og senfølgerklinikker i alle fem regioner. Det ville
være rart, hvis den succes kan blive
overført til kræftområdet. Det er tid til
handling.

– Det er så vigtigt at tegne et billede
af den enkelte patient for at afklare
problemstillingen og foreslå den rette
behandling.
Uffe Tange Holst og hans kollegaer har
20 minutter til en samtale med patienten.
– På den tid skal vi nå at afdække, hvilke
resurser patienten har, og vi skal komme med forslag til det videre forløb. Det
kan være, at patienten kan nøjes med
et godt råd, men det kan også være at
patienten bliver indstillet til en operation, eller at patienten får at vide, at der
ikke er mere at gøre.
Samtidig foretager lægerne en klinisk
undersøgelse.
– Her kan vi opdage, om det drejer
sig om et banalt brok, en livstruende
tilstand med tarmslyng, eller vi kan

Vigtig tegning, som Stand-Up’er Jakob Tårnhøj bad os forklare om aftenen

😉
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Afslutning på en vellykket række foredrag

Efter middagen lørdag aften
var der underholdning ved
stand-up’er Jacob Tårnhøj …
Jacob Tårnhøj forstår at fange alles opmærksomhed, og alle fik
sig et godt grin. På billedet er han i gang med det danske sprog,
som kan være en vanskelig en at forstå og udtale , selv for de
indfødte.
Som nævnt blev vi også bedt om at forklare Uffes tegning af
underlivet

😊

Hele sommerhalvåret kan man opleve det rekonstruerede vikingeskib, Ladbydragen, l
igge og vugge i fjorden nedenfor gravhøjen. Netop der, hvor det originale skib for over 1.000 år siden blev trukket i land.

Tur til
Vikingemuseet Ladby
Af Birthe Lemley
Dernæst var der tur til Vikingemuseet Ladby, hvor 42 af os tog af
sted. Desværre viste det sig, da vi kom frem, at vi kun måtte gå
8 personer ind på museet ad gangen, men vi fik en fin gennemgang udendørs, og gik derefter til selve højen, hvor Vikingeskibet
blev fundet. Der blev desværre ikke fundet et lig, så man ved
ikke, hvem fyrsten var.
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På Vikingemuseet Ladby ved Kerteminde Fjord kan du besøge
Danmarks eneste skibsgrav fra vikingetiden – en attraktion af
internationalt format. Ladbyskibet ses stemningsfyldt udstillet
i en genopført gravhøj på det sted, hvor den blev fundet i 1935.
Arkæologiske undersøgelser har fastslået, at vikingeskibet omkring år 925 blev trukket op på land, hvor den døde fyrste blev
gravlagt i skibet med sine heste, hunde og andet kostbart gods.

… Og dernæst lotteri godt hjulpet af Stella, som læste lodderne
op, og flere andre af bestyrelsen, som delte præmierne ud.
Med hensyn til jubilæumsgevinsten blev alle medlemsnumer
og navne lagt i en pose og formanden trak lod. Det var ikke én af
de tilstedeværende, der vandt, og det lykkedes ikke at komme i

forbindelse med vinderen den pågældende aften. Men vedkommende (Lizzie Jensen) har efterfølgende fået et gavekort
til Small Danish Hotels på 2.000 kr. KIU har fået lovning på et
billede, når gavekortet bliver anvendt.
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Søndag den 13. juni startede med Linedance eller Tai Chi.
Nogle af medlemmerne var morgenfriske og gik i vandet fra morgenstunden.

KIUs arbejde i Medicinrådet
Af Birthe Lemley
Patienter med underlivskræft er repræsenteret i fagudvalget
for æggestokkræft og livmoderkræft i Medicinrådet ved patientrepræsentanterne Birthe Lemley og Dorte Blou (KIUs forhenværende næstformand). Årsagen til at der kun er nævnt

to former for underlivskræft er, at der hidtil kun har
været behandlet lægemidler til de to underlivskræftformer i
Medicinrådet.
Nedenstående er en oversigt over mutationer hos patienter
med high-grade serøs æggestokkræft.

Linedance-instruktørerne Jesper og Lotte Tøttrup

Forklaring på cirkeldiagrammet:
I højre side af diagrammet ses de BRCA-mutationerne, som ca.
30 % af patienterne med high-grade serøs æggestokkræft har
(hvis mutationen er målt i blodet, er den arvelig. Hvis mutationen er målt i kræftvævet, er den somatisk (ikke arvelig)).
Herunder kommer flere andre mutationer, som omfatter ca.
20 % af patienterne. Det er de såkaldt HRD-positive patienter
(hele denne gruppe patienter får på engelsk betegnelsen HR
deficient). Den anden halvdel af patienterne – ca. 50 %, er de
såkaldt HRD-negative (på engelsk HR proficient).

Efter alle anstrengelserne med Linedance, Tai Chi og måske en
morgendukkert, var der orientering ved formanden.
Birthe talte om den vanskelige situation med at få medicin gennem Medicinrådet og ud til patienterne. Der har længe været et
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problem med at få såkaldte parp-hæmmere ud til æggestokkræftpatienter med high-grade serøs æggestokkræft. Parp-hæmmere
kan forlænge tiden mellem tilbagefald og på den måde sikre, at
kvinden igen kan have gavn af kemoterapi med f.eks. carboplatin.

Historien om parp-hæmmerne starter helt tilbage i 2017
Producenten af parp-hæmmeren niraparib sendte allerede
en ansøgning ifølge NOVA-studiet til patienter med tilbagefald af æggestokkræft i efteråret 2017. Afgørelsen faldt den
30. januar 2019. Lægemidlet blev kun godkendt til de BRCAmuterede, som allerede havde mulighed for at få parp-hæmmeren olaparib. Prisen var nogenlunde den samme for de to

lægemidler, så behandlingen blev godkendt. Til patienterne,
som var HRD-positive eller HRD-negative sammenlignede
man med placebo (ingen behandling), og så var det for dyrt til
dem.
I 2020 blev olaparib godkendt til de BRCA-muterede til førstelinjebehandling ifølge SOLO1-studiet.
Den 23. juni 2021 blev niraparib godkendt til førstelinjebehandling af de HRD-positive patienter (BRCA + HR deficient).
Medicinrådet havde i den forbindelse lovet at genoverveje
behandling med niraparib til hele patientgruppen ifølge
NOVA-studiet. Det skete ikke.
Det var ekstremt skuffende for patientrepræsentanterne i fagudvalget (Dorte og jeg), som havde indsendt en såkaldt dissens
(uenighed i beslutningen). Det nyttede desværre ikke. Der var
ingen, der lyttede til patienterne.

KIU – Kræft i underlivet | side 29

LANDSMØDE OG GENERALFORSAMLING

Niraparib er godkendt til hele patientgruppen i 12 europæiske
lande – bl.a. Norge, Sverige og Tyskland - samt USA, men ikke i
Danmark.
Det skal siges, at vedligeholdelse med en parp-hæmmer virker
bedst på de BRCA-muterede og de HRD-positive patienter, men
behandlingen virker også på nogle af de HRD-negative patienter,
men de får den desværre ikke tilbudt i Danmark.
Patientrepræsentanterne er ikke færdige med at kæmpe for
samme behandling i Danmark, som i de lande Danmark normalt
sammenligner sig med, men det har været meget op ad bakke.
Der er skrevet til samtlige instanser. KIU og KIUs medlemmer
har haft foretræde i Sundhedsudvalget, og formanden (jeg) har
skrevet utallige breve til sundhedsminister Magnus Heunicke,

men fik til sidst et svar, hvor der stod, at hvis vi var i tvivl om
noget med COVID 19, kunne vi ringe til det nummer, som blev
opgivet i mailen – så den korrespondance er foreløbig opgivet.
Men kampen er ikke opgivet.
Inddeling i grupper pr. sygdom
Dernæst blev deltagerne inddelt i grupper efter sygdom, og der
var erfaringsudveksling:
• Æggestokkræft med tilbagefald
• Æggestokkræft uden tilbagefald
• Livmoderhalskræft
• Livmoderkræft
• Vulvacancer og andet
• Gåtur langs vandet for dem, der ikke ville snakke sygdom

Efter frokost var der generalforsamling.

Referat fra KIUs
generalforsamling den 13.
juni 2021 afholdt på
Storebælt Sinatur Hotel og
Konference
Referent: Marian Jørgensen
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lene Middelhede, som modtog valget.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i
overensstemmelse med vedtægterne og derfor var lovlig.
2. Formandens beretning og godkendelse af denne
Birthe Lemley fremlagde formandens beretning:
Velkommen til KIUs 20. generalforsamling, som i år finder sted
på Hotel Sinatur Storebælt. Jeg håber, I har haft et godt ophold
her på stedet og har haft glæde af foredragene, udflugten til
Vikingemuseet Ladby, Tai Chi, Linedance og hinandens selskab.
Pandemien fik desværre stor indflydelse på KIUs aktivitetsniveau i det forgangne år. Vi nåede at afholde landsmøde og
generalforsamling den 13. september sidste år, og nu lykkedes
det igen i år i juni måned. Vi har været heldige, for forsamlingsforbuddet blev hævet fra 50 til 100 den 11. juni, hvor vi startede
landsmødet. Der er 75 deltagere i år, og det er rekord. Vi har
aldrig været så mange.
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KIU plejer at afholde landsmødet og generalforsamling i april
måned, og det vil vi genoptage til næste år, hvis muligt.
Medlemstallet i KIU er støt stigende, og det er godt, for desto flere
vi er, desto større indflydelse kan patientforeningen få – til gavn
for medlemmerne.
Pandemien
For os som kræftpatienter har det været en ekstra svær tid. Jeg
personligt har følt mig ekstra udsat, og jeg har psykisk ikke haft
det godt med nedlukningen. Det tror jeg, der er mange, der kender til. Der var også problemer med vaccinationen, og KIU foretog derfor en undersøgelse bland medlemmerne. Resultatet af
den blev sendt til Sundhedsstyrelsen. Der kom et pænt svar tilbage med tak og besked om, at de nok skulle nok kigge på det. Så
hørte jeg ikke mere, men vi fandt da frem til, at det var forskelligt,
hvilken rækkefølge patienterne blev vaccineret i, alt efter hvilket
hospital de var tilknyttet – også i samme region. Det havde vist
noget at gøre med, hvordan hospitalerne indberettede. Nu håber
jeg imidlertid, at de allerfleste af de tilstedeværende er blevet
vaccineret. Personligt har jeg fået det meget bedre, efter det var
overstået – også psykisk.

Netværksgrupper
Det er nu, jeg plejer at takke lederne af netværksgrupperne for
deres store indsats. Men der har ikke kunne afholdes netværksmøder i det forgange år – desværre. Nu ved jeg imidlertid, at der
startes op i Aalborg allerede den 24. juni, men nogle kræftrådgivninger lukker først op for netværksmødet til efteråret. Så husk at
følge med i kalenderen på KIUs hjemmeside og på KIUs facebookside. Der bliver netværksmøderne annonceret. De kommer
også til at stå i det næste KIU-blad, som vil blive udsendt efter
landsmødet.
Bestyrelsen
Også en tak til bestyrelsen, som arbejder særdeles effektivt for,
at alt skal lykkes på bedste vis for medlemmerne.
World Go Day
Kort efter sidste års landsmøde – nærmere betegnet den 20.
september blev der afholdt World Go Day, som er en dag, hvor
der bliver gjort opmærksom på underlivskræft verden over. KIU
samarbejder med det europæiske netværk af patientforeninger
ENGAGe om denne dag.
Der skal helst være en sportsbegivenhed. I 2019 spillede nogle
af KIUs medlemmer fodbold sammen med Momseholdet fra
Frederikssund (kvinder over 60, der spiller fodbold). Det kunne
ikke lade sig gøre sidste år, så kampagnen foregik for det meste
på Facebook med en oplysningskampagne om de forskellige
former for underlivskræft. Vi havde også Go-Cards på 450 caféer
og biografer over hele Danmark samt en patienthistorie på
Facebook, som blev boostet. Desuden fik alle underlivskræftpatienter, der var indlagt eller til ambulant behandling den pågældende dag, gaver fra KIU efter aftale med sygeplejerskerne. Vi
fortsætter kampagnen i år.
Dernæst blev der stille. Lægedage, som KIU plejer at deltage i,
blev aflyst. Det årlige symposium med kræftlægerne blev også
aflyst.
Løgumkloster Refugium
Ophold på Løgumkloster Refugium blev udskudt til i år og finder
sted den 6.-10. september.
World Ovarian Cancer Day 8. maj
I anledning af World Ovarian Cancer Day den 8. maj i år, som har
til formål at gøre opmærksom på sygdommen æggestokkræft og
dens symptomer, var der igen Go-Cards på caféerne og patienthistorier på Facebook med henvisning til KIUs kampagnesite
OPDAG.nu, som indeholder både film, test og folder. Sitet var
velbesøgt, og patienthistorierne fik mange ’likes’ og kommentarer.
Tak, til de medlemmer, som skrev deres patienthistorier til mig.
Uden jeres villighed til at fortælle, var den del af kampagnen ikke
mulig. Som I ved har jeg medbragt Go-Cards til jer.
Folkemødet
KIU har i efterhånden flere år deltaget i Folkemødet på Bornholm.
Sidste år blev det aflyst. I år afholdes et mindre Folkemøde, men
KIU besluttede ikke at deltage. Vi plejer at stå i Kræftens Bekæmpelses telt, men Kræftens Bekæmpelse har valgt ikke at deltage med et
telt i år. Til gengæld deltager jeg i en debat om COVID19 og pandemiens indflydelse på os kræftpatienter. Den bliver filmet den 17. juni
hos Kræftens Bekæmpelse i København.

Planlægningsdage for den nye bestyrelse finder sted i august.
DCCC
KIU deltager ligeledes med 4 bestyrelsesmedlemmer i Danske
Kræftforskningsdage arrangeret af DCCC – Danish Comprehensive
Cancer Center (Danske Kræftforskningsdage) i Odense i slutningen
af august. Her får vi mange oplysninger om forskning i Danmark –
også den forskning, som Kræftens Bekæmpelse står for eller støtter.
Internationalt arbejde
KIU-samarbejdet med det europæiske netværk ENGAGe under
ESGO (European Society of Gynaecological Oncolocy). Jeg – Birthe
Lemley – har siddet i ENGAGe bestyrelse i 5 år til oktober, så jeg skal
fratræde ifølge vedtægterne. Der søges nye bestyrelsesmedlemmer til ENGAGe. Fristen er 18. juni. Der ligger et opslag om dette på
KIUs facebookside.
Desuden er jeg Project Manager of the Clinical Trials Project. Projektet går ud på at undervise 20 underlivskræftpatienter i Europa til
at kunne læse og forstå et klinisk forsøg/en protokol, så patientens
perspektiv kan komme med i forsøget – allerede fra design af forsøget. Der deltager 2 patient med æggestokkræft og 2 med livmoderhalskræft fra Danmark i projektet.
Jubilæumsnummer af KIU-bladet
Det er meningen, at det næste KIU-blad skal være et jubilæumsnummer. Der vil være en lille pose med lavendelfrø i plastikomslaget til bladet. Selv om man ikke har en have, kan man måske forære
frøene til en ven eller én i familien. En lavendel kan også gro i en
urtepotte.
Gavekort til et medlem
Som I ved, blev der også i går trukket lod om et gavekort til Small
Hotels i Danmark til et KIU-medlem. I år blev der trukket lod mellem alle KIUs medlemmer og ikke kun dem, der var til stede ved
landsmødet.
KIU som velgørende forening
Det er vigtigt, at KIU bliver ved med at være en velgørende forening. Det giver os mulighed for en vis momsrefusion, som kan
bruges til driften. Desuden er det en fordel at kunne skrive, at
KIU er en velgørende forening, når vi søger midler andre steder.
Det kræver imidlertid, at 100 personer/virksomheder hver giver
mindst 200 kr. til KIU pr. år samt oplyser deres CPR eller CVR
nr. Beløbet er fradragsberettiget. Det kræver også, at KIU har
mindst 300 medlemmer. Ægtefæller og pårørende kan også
være støttemedlemmer i KIU. Indbetalingerne/gaverne fra de
100 personer/virksomheder går bl.a. til medlemmernes ophold
på Løgumkloster.
Der er rigtig stor efterspørgsel efter patientrepræsentanter.
KIU er med i følgende udvalg:
Sundhedsstyrelsen om Stop HPV
Birthe Lemley, Annemarie Carstensen og Mette Rosendal
Projekt Sammen om valg
Birthe Lemley og Dorte Blou som patientrepræsentanter
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Medicinrådet – fagudvalget for æggestokkræft og livmoderkræft
Birthe Lemley og Dorte Blou som patientrepræsentanter
HPV Advisory Board hos Kræftens Bekæmpelse for at fremme
viden og forståelse for HPV-vaccinen. Der er aktiviteter i forbindelse med stafet for livet. Der er en uge om året, hvor der samarbejdes med Apotekerforeningen. Der arbejdes også for at fremme
forståelsen i etniske samfund og for øjeblikket arbejdes der med
pressemeddelelser i forbindelse med drenge og HPV-vaccinen.
Mette Rosendal – bestyrelsesmedlem i KIU
Dansk kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening
under RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram)
Maja Ulrikka Bruun Laustsen, KIU-medlem
CAGci Advisory Board om cancer immunterapi
Birthe Lemley som patientrepræsentant
KIU er også involveret i et forsøg med operation af æggestokkræft på
Aarhus Universitetshospital.
Titel på forsøget: Improved Prediction of Ovarian Cancer Surgery (IMPROCAS)
Samt et forskningsprojekt på Rigshospitalet om mere skånsom
behandling til kvinder over 70 år med æggestokkræft
Birthe Lemley, Dorte Blou, Helle Nørup deltager fra KIU
Jeg ønsker jer alle en god generalforsamling.
Birthe Lemley
Formand for KIU
Efter formandens beretning var der mulighed for kommentarer og
spørgsmål til beretningen. Der var ingen spørgsmål, og formandens
beretning blev herefter godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette
Bogholderen præsenterede KIUs regnskab og stod til rådighed for
spørgsmål og kommentarer til regnskabet.
Som det fremgår, kommer KIU ud af 2020 med et overskud på knap
135.894. Dette skyldes især, at COVID19 har hindret os i at afvikle
arrangementer i 2020.
Bogholderen henleder opmærksomheden på at noterne også
anvendes som dokumentation når vi skal afregne til eksempelvis
fonde, som har været søgt til forskellige formål.
Da der ikke var nogen spørgsmål til regnskabet, blev dette herefter
godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde nogle forslag til vedtægtsændringer som var
sendt ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Dirigenten læste forslagene op, og de blev sendt til afstemning et
punkt ad gangen.
Paragraf 2 Foreningens formål (sidste linje)
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Ordet ”lokalafdelinger” ændres til ”netværksgrupper” – vedtaget.
Paragraf 3 Medlemmer (afsnit 2)
Der var forslag om at fremhæve at firmaer ikke kan blive støttemedlemmer. Efter lidt diskussion om ordlyden endte vi med følgende
formulering:
Alle som ønsker at støtte foreningens arbejde, kan optages som
støttemedlemmer, herunder pårørende til kvinder med kræft i
underlivet, dog ikke firmaer – vedtaget.

I tilfælde af flere kontaktpersoner i samme lokalområde aftales
indbyrdes, hvem der indsender regnskab og ansøger om samlet
økonomisk tilskud for dette område. Regnskabet sendes til KIUs
bogholder.
Hvis man ikke ønsker at have kontakt med medlemmer/patienter
i samme grad som kontaktpersonerne, kan man melde sig som
frivillig og hjælpe KIU i andre sammenhænge.
Den reviderede tekst blev læst op – vedtaget.

Paragraf 4 Generalforsamlingen (punkt 6, punkt 12, punkt 13)
I erkendelse af at bestyrelsen har en vis skrøbelighed, foreslås det at
det kan være muligt at vælge op til to støttemedlemmer.
Bestyrelsen foreslår at valg af 7-11 medlemmer ændres til valg af 9-13
medlemmer, hvoraf to kan være støttemedlemmer – vedtaget.
Som følge af den vedtagelse ændres antallet af medlemmer i bestyrelsen tilsvarende i afsnit 12 og 13 – vedtaget.

Paragraf 7 Regnskab, økonomi og tegningsret (afsnit 2)
Bestyrelsen foreslår at vedtægten ændres til at regnskabet føres af
foreningens bogholder i stedet for kassereren – vedtaget.

Paragraf 5 Bestyrelsen (linje 1, linje 4, linje 10, linje 13)
Antallet af medlemmer i bestyrelsen ændres i overensstemmelse
med de vedtagne ændringer i paragraf 4 – vedtaget.
Kosmetisk rettelse i linje 4 – vedtaget.
Forslag til ændring af at bestyrelsen udover formand, næstformænd, sekretær og kasserer konstituerer sig med administrator og
bogholder – vedtaget.
Kosmetisk rettelse i linje 13 – vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent
Der var ikke forslag om forhøjelse af kontingentet. Kontingentet er
herefter uændret 200 kr. for medlemmer og 150 kr. for støttemedlemmer.

Paragraf 6 KIUs kontaktpersoner, netværksgrupper og frivillige
Bestyrelsen foreslår en revideret tekst af denne paragraf med
følgende ordlyd:

På valg var:
Birthe Lemley (genopstiller)
Hanne Sjøgreen (genopstiller)
Helle Nørup (genopstiller)
Lotte Holck (genopstiller)
Ikke på valg var:
Birgitte Devantier
Birgit Danielsen
Marian Jørgensen
Stella Østerhaab

KIUs målsætning er at hjælpe kvinder med kræft i underlivet med
information, støtte og hjælp, bl.a. ved at oprette netværksgrupper i
forskellige landsdele i Danmark. Der kan medlemmerne møde andre kvinder, som er eller har været i samme situation som dem selv.
KIU har en liste over kontaktpersoner, som har haft de forskellige
former for underlivskræft, som KIU repræsenterer. Listen er angivet
i KIU-bladet og på KIUs hjemmeside. Medlemmerne er velkomne
til at ringe eller skrive til KIUs kontaktpersoner. Kontaktpersoner
kan ikke svare på lægefaglige spørgsmål, men kan hjælpe med at
henvise videre.

KIUs seneste vedtægter findes på
www.kiuonline.dk under > Om KIU

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, hvoraf det ene kan være
støttemedlem, samt valg af suppleanter
Herefter var det tid til valg til bestyrelsen.

Følgende stillede op til de ledige bestyrelsesposter:
Annette Brink
Mette Wad Tofte
Gitte Kühne Plambek

Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Følgende stillede op som suppleanter:
Jannie Jepsen
Mette Rosendal
Ulla Juul Kristensen
Annette Brink, Mette Wad Tofte og Gitte Kühne Plambek blev valgt
til bestyrelsen. Elizabeth Ahlefeldt var ikke til stede og blev valgt
som suppleant.
Den nye bestyrelse ser herefter ud som følger:
Birthe Lemley
Helle Nørup
Hanne Sjøgren
Mette Rosendal
Birgit Danielsen
Birgitte Devantier
Marian Jørgensen
Stella Østerhåb
Lotte Holck
Annette Brink
Mette Wad Tofte
Gitte Kühne Plambek
Suppleanter:
Jannie Jepsen
Mette Rosendal
Ulla Juul Kristensen
Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
De nye bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig kort. Vi byder de
nye medlemmer velkommen og glæder os til samarbejdet.
7. Eventuelt
Der var ros til bestyrelsen for det store arbejde den lægger for
dagen, både i forbindelse med det daglige arbejde og for arbejdet
med det veloverståede jubilæumslandsmøde. Bestyrelsen takkede
herefter de fremmødte medlemmer for en dejlig weekend.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for
god ro og orden.

Kontaktpersonerne i KIUs netværksgrupper holder møder i lokaler
hos Kræftrådgivningerne, hvis der er en sådan i den pågældende by.
Det tilstræbes én gang årligt at afholde en dag med erfaringsudveksling med kontaktpersonerne for KIUs netværksgrupper og frivillige.
KIUs formand, næstformand og administrator deltager også i mødet
af hensyn til fælles opdatering.
Alle kontaktpersoner hos KIU skal have gennemgået en godkendelsessamtale samt et basiskursus hos Kræftens Bekæmpelse.
KIUs administrator hjælper kontaktpersonerne i netværksgrupperne med at søge § 18 midler i de forskellige kommuner. Desuden
støtter KIU med et beløb fastsat af bestyrelsen.

Farvel efter vellykket landsmøde, jubilæum samt generalforsamling. Vi håber at se mange af jer igen til næste års landsmøde.
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Det var en
god følelse af
at have noget i fællesskab
med andre og samtidig
kunne give medlemmerne
hjælp
Marianne Nielsen har været med næsten helt fra begyndelsen,
før KIU blev en selvstændig patientforening, hvor hun i en årrække
varetog posten som kasserer
Af journalist Dorte Remar
Marianne Nielsen havde fået konstateret livmoderkræft og fik
strålebehandlinger på Vejle Sygehus, da hun i 1999 fik øje på
nogle nyhedsbreve på sygehuset. De oplyste om en afdeling
under Kræftens Bekæmpelse, der havde træffetider i Aarhus
og Lyngby nord for København for ”Kvinder, der har/har haft
kræft i underlivet”. Via Kræftens Bekæmpelse fik hun kontakt til
Susanne L. Andersen, der dengang var en af kontaktpersonerne
for grupperne.
– Jeg glemmer aldrig den første gang, jeg talte med Susanne og
begyndte at komme i gruppen i Aarhus. Der lærte jeg andre
kvinder at kende med underlivskræft og fik nogle at tale med
om det. Det er aldrig det samme med familie og venner, der ikke
ved, hvad det vil sige, siger Marianne Nielsen.
Hun er 61 år, lever sammen med Jan Refsgård, der har været
murer og nu er på efterløn. Parret, der har to voksne børn, bor i
Øster Snede i Hedensted Kommune, hvor hun 32 timer om ugen
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arbejder som social- og sundhedshjælper på et plejehjem i Vejle.
Og så har hun været med næsten helt fra begyndelsen, inden
afdelingen under Kræftens Bekæmpelse blev til patientforeningen KIU – Kræft i underlivet.

Maria
var k nne Niels
ass
en
fra 20 erer for KI
U
04 til
2017

I efteråret 1999 deltog Marianne Nielsen for første gang i et
Landsseminar i Skanderborg, der var arrangeret af styregruppen for det daværende KIU. Her var oplæg af læger og andre
fagpersoner om blandt andet hverdagen med lymfødem, de
seneste tiltag indenfor strålebehandling, om senskader og om,
hvad kræft er for en sygdom.
– Jeg kan lige så tydeligt huske følelsen af, at du var i en gruppe
sammen med andre, der måske ikke havde lige de samme symptomer som en selv med nærhed og tæthed og så bare snakke løs.
Det var fantastisk for mig og betød, at jeg gerne ville medvirke til at
gøre noget for andre kvinder med kræft i underlivet.
I første omgang blev Marianne Nielsen medlem af en gruppe på
i alt fire medlemmer – tre fra Jylland og en fra København – der
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skulle arbejde på at få en hjemmeside op at stå. Gruppen
arbejdede frem til 1. september 2001, hvor patientforeningen
KIU blev en realitet på en stiftende generalforsamling på Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter i Odense.
– Der blev lavet nye regler, da KIU blev en patientforening, så
vores gruppe blev opløst, og vi afleverede vores arbejde til bestyrelsen. Det tog noget tid, inden hjemmesiden kom op at køre,
siger Marianne Nielsen.
Fra 2001 var hun frivillig i andre af KIUs grupper frem til, at hun
i 2004 kom med i foreningens bestyrelse, hvor hun blev valgt til
kasserer. En post, Marianne Nielsen varetog indtil 2017, hvor hun
gik af som bestyrelsesmedlem, men er fortsat som almindeligt
medlem af foreningen.
En glad kasserer
Kassererarbejdet fyldte en del.
– Der kom flere og flere medlemmer, og det var positivt og
dejligt, men betød også, at der blev mere arbejde. I 2005 fik vi en
bogholder, Birgitte Devantier, og det var rart at kunne deles om
det, så hun stod for bogholderiet og jeg for tilmeldinger og for at
betale regninger. Jeg tog også imod tilmeldinger til landsmøder,
var med til at arrangere åbent hus og træffetider i Aarhus, hvor
jeg selv hørte til, og events med for eksempel møder med kontaktpersoner, siger Marianne Nielsen, der også har også hjulpet
til med arrangementer som maleweekender i blandt andet
Fredericia og på Omø.
– Jeg var virkelig glad for arbejdet i KIU og meget glad for
kassererarbejdet. Der har været mange arrangementer, hvor jeg
bare var en lille del, men som kasserer kunne jeg holde øje med
indbetalinger - det var den store hjælp, jeg kunne give bestyrelsen. Det var nok der, jeg bidrog mest. Der var mange ting at
holde styr på, men alligevel var det mit frirum. Det har været
godt for mig at have det arbejde, og jeg har fået lært at bruge
computeren.
– Det gav mig rigtig meget selv, men også det at kunne gøre noget
for andre. Til landsmøderne var folk meget glade, og de skulle
bare have det bedste. Så det gav mig en god følelse af at have
noget i fællesskab med andre og samtidig kunne give medlemmerne hjælp. Det var det største, fordi man selv havde fået noget
hjælp.
– Den triste del er, at vi har mistet mange, men glæden og
taknemmeligheden er størst. Det har givet mig et andet syn på
selv at have haft kræft, for man lærer nogle redskaber at kende
til at håndtere det. Jeg er selv meget åben omkring det, for eksempel når jeg skal finde et toilet, men det afholder mig ikke fra
at gå en tur. De stråleskader har jeg bare besluttet at leve med, og
det har gjort, at mine kolleger på arbejdet ved, hvorfor jeg skal på
toilettet flere gange end almindeligt. Det gælder også min familie
og venner, siger Marianne Nielsen.
Hendes mor, der døde i 1989, havde haft æggestokkræft, så
derfor var hun selv opmærksom på symptomerne, da hun i
1998 som 38-årig begyndte at tabe sig, var meget træt og havde
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anderledes blødninger. Men der gik trekvart år, og hun måtte slå
i bordet, før hendes læge tog det alvorligt.
– Jeg blev opereret på Vejle Sygehus, og fordi der var en indkapslet knude, skulle jeg have strålebehandlinger. Jeg fik 27 i alt og
gik efterfølgende til kontrol i fem år, hvorefter jeg blev erklæret
rask. Bortset fra problemer med tarmene på grund af strålebehandlingen har jeg ikke haft andre komplikationer. Jeg har kunnet beholde mit arbejde alle årene, og jeg er taknemmelig for at
have fået så mange år mere, siger Marianne Nielsen.
Hun har efterfølgende fået konstateret en arvelig genetisk
sygdom, Lynch syndrom, der kan være årsag til tarmkræft, æggestokkræft, livmoderkræft og brystkræft. Nu går hun til kontrol
hver andet år på Vejle Sygehus.
– Det har jeg det godt med, siger Marianne Nielsen.
Et vemodigt stop
Samtidig med, at hun var kasserer i KIU, var hun også formand
for den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse i Hedensted.
– På et tidspunkt blev jeg nødt til at give slip. Jeg kunne mærke, at
jeg ikke kunne overskue mere samtidig med mit arbejde som social- og sundhedshjælper. Det blev sådan, at jeg faktisk ikke rigtig
havde tid til at være en del af min familie, så jeg var nødt til at
sige stop, selv om det var vemodigt. Men der skal også være nye
kræfter, der kan overtage, siger Marianne Nielsen, der stoppede
som formand for lokalafdelingen i Hedensted i 2013 og som
bestyrelsesmedlem og kasserer i KIU i 2017.

Fra venstre: Bogholder Birgitte Devantier, skuespiller Ghita Nørby, der er protektor for KIU,
og kasserer Marianne Nielsen til KIUs landsmøde i 2014.

Nu giver hun af og til en hånd med som frivillig ved Stafet For
Livet i Haderslev, hvor KIU har en stand, og det samme med
lokalforeningens landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse.
I dag har hun ved siden af sit arbejde med skiftende vagter på
et plejehjem nu tid til at dyrke sin store interesse for vandreture
i naturen og livsstilændring med sund kost. Som noget nyt har
hun kastet sig over slægtsforskning, som hun længe har drømt
om at gøre.
– Frisk luft og at gå i vandregrupper sammen med venner
og familie er alfa og omega for mig. Og så er der også det herhjemme med hus og have, som skal passes, siger Marianne
Nielsen og tilføjer:
– Jeg ville ikke have undværet at lære KIU at kende og kan også
savne det. Men jeg følger med i bladet, på hjemmesiden og via
mails, og jeg glæder mig meget til landsmødet og til at se nogle af
dem, jeg kender derfra igen.

Fra venstre kasserer Marianne Nielsen, skuespiller Bodil Jørgensen og bogholder Birgitte Devantier
til KIUs landsmøde 2017.
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Misinformation om vacciner
Historien om den faldende tilslutning til HPV-vaccinationen
er nu en saga blot i Danmark, men alligevel meget relevant i
forhold til, hvad der er foregået i verden i de sidste par år. Ikke alle
ønsker at lade sig vaccinere mod COVID19. Der er opstået misinformation og skepsis over for vaccinationen, ligesom det skete i
Danmark i 2016/2017. Der er desværre også stadig lande, hvor
HPV-vaccinationen ikke er tilgængelig for alle kvinder.

KIU – Patientforeningen Kræft i underlivet

KIUs nuværende formand
er Birthe Lemley. Birthe har
været formand siden 2014.
Historien starter i 2007, da sygdommen æggestokkræft havde overtaget hele Birthes
underliv, og hun var i gang med sit 3. tilbagefald af sygdommen.

Af Birthe Lemley
Jeg blev syg i 2001 og diagnosticeret med æggestokkræft i stadium IIIC - samme år som foreningen startede. Jeg hørte dog
ikke om foreningen før i 2007. Over radioen blev det nævnt,
at der ville blive holdt en konference om sygdommen på
Odense Universitet arrangeret af KIU. Jeg meldte mig straks
til. Min situation var slem. Jeg var i gang med mit 3 tilbagefald
og kræften var alle vegne. Kemoen virkede ikke rigtig længere. Jeg havde længe forsøgt at overtale nogen til at operere
mig igen, men hidtil forgæves.
På konferencen talte Prof. Ole Mogensen om operation af
æggestokkræft – også ved tilbagefald. Jeg fik lejlighed til at
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spørge ham, om man også opererede på sådan nogen som
mig, og det kom han til at sige ja til. Jeg skyndte mig at få min
onkolog på Hillerød Hospital til at sende min journal til Ole
Mogensen. Han kiggede på den og makulerede den. Det var
ikke muligt at operere. Det var jeg ikke enig i, så jeg fik igen
min onkolog i Hillerød til at sende min journal og bad om
et møde med Ole Mogensen på OUH, hvor han var ansat på
daværende tidspunkt. Det lykkedes under mødet at blive
enig med Ole Mogensen om, at han gerne ville forsøge, og jeg
var glad. Det var en lang og vanskelig operation, og jeg var ret
medtaget bagefter, men jeg var blevet radikalt opereret, og
efter et godt stykke tid var jeg ’mig selv’ igen. Den operation
reddede mit liv. Jeg har haft flere tilbagefald og flere operationer siden da – i alt 7 tilbagefald og 6 operationer i årenes løb,

men i det store og hele har jeg det i dag godt uden for mange
senfølger. Jeg kan dog stadig forvente at få tilbagefald.
Næstformand og formand
Jeg meldte mig selvfølgelig ind i KIU i 2007, og i 2009 blev jeg
næstformand under Lene Middelhede og i 2014 formand. Det
har været nogle begivenhedsrige år, og der er sket meget hen
ad vejen.
Under Lene begyndte vi også at arbejde internationalt. Vi
blev inviteret til flere konferencer med andre foreninger i ’International Experience Exchange for Patient Organisations’,
hvor vi mødte patienter fra hele verden. Det var medicinalfirmaet Roche, der sponsorerede disse rejser. Vi kom i forbindelser med patientforeninger over hele verden, der beskæfti-

gede sig med underlivskræft og derigennem fik vi også input
til nye tiltag i foreningen. Billedet af Lene Middelhede og mig i
Madrid fra Lenes artikel er fra en af disse konferencer.
Æggestokkræft
Medicinalfirmaet Roche arrangerede også mindre konferencer,
som kun drejede sig om æggestokkræft. De særskilte konferencer om æggestokkræft gav nye idéer til initiativer i Danmark.
Sygdommen æggestokkræft er meget vanskelig at diagnosticere,
så vi fik fremstillet en film med en test (kan ses på opdag.nu),
som vi stadig i dag bruger på World Ovarian Cancer Day den
8. maj, som var den dato, der blev besluttet på et af disse møder. Filmen blev oversat til spansk og vist i metroen i Mexico
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city. Vi arbejder stadig sammen med World Ovarian Cancer
Coalition om nye initiativer hvert år den 8. maj.
Livmoderhalskræft
Så kom problemerne med HPV-vaccinationen og DR1’s dokumentar ’de syge piger’.
Det var vi nødt til at gøre noget ved. En dødelig kræftsygdom
kunne elimineres med vaccine, og nu var der alle disse historier om bivirkninger. Vi udgav et blad og fik landets førende
eksperter til at udtale sig, bl.a. direktør for Sundhedsstyrelsen
Søren Brostrøm. Vi holdt et arrangement på Cinemateket i
København. Vi indgik også i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen sammen med andre interessenter for at få vendt
stemningen i befolkningen. Det var et langt, sejt træk, hvor
KIU ydede den indsats, som vi som patientforening kunne
yde, men det lykkedes.

Konferencer
Vi bliver nu også inviteret til konferencer i udlandet. Jeg har
deltaget i den store kræftkonference ASCO i Chicago, og flere
af os (Birthe, Dorte Blou og Helle Nørup) har også deltaget i
Charité-Mayo-konferencen i Berlin, som finder sted hvert andet år. Vi er sædvanligvis den eneste patientforening, der er
til stede, men vi bliver troligt inviteret, hver gang konferencen
afholdes. I år var den virtuel pga. pandemien. Jeg var blevet
bedt om at udtale mig under en debat om langtidsoverlevere
af æggestokkræft. Det gør jeg selvfølgelig gerne, men havde
glædet mig til, at det måske kunne være på en rigtig scene i
stedet for fra mit kontor. Til gengæld kan flere af eksperterne
verden over deltage, når konferencen er virtuel.

ENGAGe – et netværk af patientforeninger i Europa, der
beskæftiger sig med underlivskræft
KIU (jeg) deltog i det første møde i ENGAGe i 2012 i Milano.
Siden er organisationen blevet ændret til en organisation dreAlle former for underlivskræft
vet af medlemmer i et netværk af patientforeninger i Europa
Sidenhen er World Go Day kommet til, som også har fået sin
i samarbejde med ESGO og ENGOT. Jeg
egen dato, nemlig 20. september, hvor
blev bestyrelsesmedlem i ENGAGe i
der er fokus på alle former for underlivs2016 og er nu leder af et projekt, som
kræft. Den bliver nu afholdt for 3. gang i
uddanner en gruppe på 20 patienter fra
år i samarbejde med ENGAGe.
flere europæiske lande i at kunne læse
og forstå protokoller til kliniske forsøg
Netværksgrupper og lukkede faceSå kom problemerne med
på et højt niveau. Formålet er, at vi pabookgrupper
HPV-vaccinationen og DR1’s
tienter skal have indflydelse på kliniske
KIU har i alle årene haft netværksdokumentar ’de syge piger’. Det
forsøg, men betingelsen er, at vi kan
grupper rundt omkring i landet, hvor
var vi nødt til at gøre noget ved.
læse og forstå dem. 3 af KIUs medlemmedlemmerne kan mødes og udveksle
En dødelig kræftsygdom kunne
mer deltager i projektet.
erfaringer. Der er ofte også spændende
elimineres med vaccine, og nu
foredrag i grupperne. Lene gjorde meget
var der alle disse historier om
Medicinrådet
ud af disse grupper i sin tid, da hun var
bivirkninger. Vi udgav et blad
KIU deltager også i arbejdet i fagudvalformand. Helle Nørup (KIUs nuværende
og fik landets førende eksperter
get for æggestokkræft og livmoderkræft
næstformand) har også bidraget med
til at udtale sig, bl.a. direktør
i Medicinrådet. KIUs forhenværende
en enorm arbejdsindsats i forhold til
for Sundhedsstyrelsen Søren
næstformand, Dorte Blou, og jeg sidder i
grupperne.
Brostrøm.
fagudvalget som patientrepræsentanter.
Da KIU kom på Facebook, oprettede vi
Arbejdet i KIU
lukkede facebookgrupper for hvert sygArbejdsbyrden som formand i KIU har
domsområde. KIUs administrator Birgit
været stigende i de år, jeg har haft posten. Jeg er også stadig
Danielsen og formanden sørger for at lægge aktuelle artikler
redaktør af KIU-bladet – en post som jeg i sin tid overtog efter
derud, og vi opfordrer medlemmer til at støtte hinanden via
Anny Locher.
debat i grupperne. KIUs æresmedlem onkolog Bente Sørensen bliver spurgt til råds, hvis der opstår spørgsmål i grupDer kommer hele tiden nye arbejdsopgaver til, så det er vigperne, som vi ikke selv kan besvare som patienter.
tigt, at man har en god bestyrelse bag sig, så det kan lykkes at
bestride formandsposten.
Symposium med DGCG
I årenes løb har KIU samarbejdet med DGCG (Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe) om et årligt symposium for medlemmerne, hvor eksperterne inden for gynækologisk kræft holder oplæg. Det har været meget frugtbart, og som patienter
har vi lært rigtig meget af eksperternes foredrag. KIU (jeg) har
også på disse konferencer orienteret om KIU og KIUs virke.
I KIU har vi sat meget stor pris på samarbejdet med DGCG i
årenes løb.
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I anledning af KIUs 20 års jubilæum kommer et tilbageblik over
vigtige begivenheder og initiativer i KIU i årenes løb.
Tilrettelagt af Birthe Lemley

KIU – Patientforeningen Kræft i underlivet

KIU – Kræft i underlivet | side 41

KIUS JUBILÆUMSNUMMER

KIU – Patientforeningen Kræft i underlivet

Bifald i forbindelse med Jan Oosterwijks indlæg. Klinikchef Lene Lundvall (til højre i billedet) var ordstyrer.
Symposium i 2013 på Aarhus Universitetshospital under Lenes formandskab
Fra venstre: Birthe Lemley, næstformand for KIU,
Klinikchef, overlæge Svend Aage Engelholm,
overlæge Mansoor Raza Mirza, Lene Lundvall
formand for DGCG, Praktiserende læge Finn
Madsen, Lene Middelhede, formand for KIU,
Paula Larrain, konferencier, Overlæge, phd Berit
Mosgaard

Symposium på Riget 2016 Professor Jan Oosterwijk fra UMC Groningen i Holland, som Dorte og jeg havde mødt på
en konference i udlandet. Vi inviterede ham straks, og han accepterede. Han talte om genetik – et alvorligt emne –
men var samtidig en meget underholdende foredragsholder.
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Overlæge på Rigshospitalet Mansoor
Mirza om ny forskning. Mansoor har
deltaget i samtlige symposier afholdt af
KIU og DGCG i fællesskab. Det er vi i KIU
dybt taknemmelige for. Hans viden på
området underlivskræft er uvurderlig.

Birthe og Mansoor til symposium 2018
Denne gang havde KIU inviteret prof. Andres du Bois
fra Kliniken Essen. Den mest berømte kirurg i Europa
inden for gynækologisk kræft. (Se billedet til højre)

Andres du Bois kom for 2. gang til et KIU-DGCG
symposium i Danmark
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Endnu en tysk prof. – nemlig Prof. Dr. Med. Felix Hilpert var inviteret til det årlige symposium med DGCG. Han talte
om patienterne og lægernes forskellige syn på QoL. Hvad vi læger opfatter som toksicitet (giftighed) er ikke det
samme, som det patienterne opfatter som toksicitet. De første spørgeskemaer til patienterne blev faktisk valideret for
30 år siden. I dag anvender mand PRO – Patient Reported Outcome.

Birthe Lemley og speciallæge Trine Nøttrup

Igen i 2020 holdt KIU symposium i
samarbejde med DGCG.
KIU er meget glad for samarbejdet med DGCG. Den årlige begivenhed, hvor forskellige
eksperter holder oplæg for os, er uvurderlig for foreningen. Medlemmerne får utroligt
meget viden, og de får lejlighed til at stille spørgsmål til lægerne.
Der var et væld af eksperter til stede i 2020.
Prof. Jørn Herrstedt – Ældre og kræft
Overlæge Mansoor Raza Mirza – PARP-hæmmere til vedligeholdelsesbehandling
af high-grade serøs æggestokkræft
Klinikchef Lene Lundvall – Nyt fra DGCG
Overlæge Mikkel Rosendahl – Nyt vedrørende kirurgisk behandling af gynækologisk kræft
Prof. Anne Marie Gerdes – Genetisk rådgivning – etiske overvejelser/dilemmaer
Speciallæge Trine Nøttrup, formand for fagudvalget vedr. æggestokkræft under
Medicinrådet – Lægepolitikerens vinkel

Mikkel Rosendahl
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Anne Marie Gerdes

Lene Lundvall
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Collage af billeder fra KIUS landsmøder gennem årene

Stor begejstring, da René Heitmann sang Kim Larsen sange
Stemningsbillede

Onkolog Bente Sørensen bliver
æresmedlem af KIU

Forhenværende formand Lene, og
forhenværende næstformand Lisbeth

Tak til Bodil Jørgensen for underholdning
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Linedance

Yoga
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Afsked med næstformand
Dorte Blou. Det ser morsomt ud.
Det var det ikke.
2018

Kunst og kultur i KIU
KIU har afholdt rigtig mange kulturelle begivenheder for medlemmerne i årenes løb.
Nedenstående er et udpluk af de mest mindeværdige:

Hotel Vejlefjord, 2019

Udflugt til Jægerspris slot, 2020

KIU – Kræft i underlivet | side 48

Malekursus på Omø, 2013

Billede til Go Day, 2020
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Afslapning på Hotel Troense, Tåsinge

Malekursus på Tåsinge, 2014
Malekursus
i Fredericia, 2016
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Bridgewalking og hvalsafari 2019
arrangeret af Helle Nørup

Kunstnerfamilien Swanes Hjem

Malegården i Odsherred

Modige KIU-kvinder på bridgewalking

Hvalsafari i Lillebælt

KIU – Kræft i underlivet | side 52

KIU – Kræft i underlivet | side 53

KIUS JUBILÆUMSNUMMER

KIU – Patientforeningen Kræft i underlivet

Pragtfuld tur til Skagen og Råbjerg Mile 2017
Med overskriften ”Motion og kultur” deltog 20 medlemmer af KIU i weekenden 17., 18. og 19. marts i
dette arrangement i Skagen – og man må sige, at overskriften holdt stik. Turen var tilrettelagt at Helle
Nørup og Hanne Sjøgreen.

Dejlig tur til Sydfyn og Svendborg 2018
arrangeret af Elizabeth Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

Råbjerg Mile

Tur til Egeskov slot
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Tilbage til livet
– kursus på Løgumkloster Refugium
Kurset er oprettet i et samarbejde mellem KIU og ledelsen af refugiet. Det var KIUs
forhenværende formand Dorte Blou, der tog initiativ til kurset, og Dorte står stadig for
den årlige tilmelding. Kurset strækker sig over 5 dage, og KIU søger hvert år donationer
til kurset.
Citat fra KIUs medlem Sonja Albrechtsen:
Lad det være sagt med det samme, hvis du får mulighed for et ophold, som det 16 KIU-medlemmer
var på fra d. 6.-10. juni 2016, så søg endelig optagelse! Det var en så berigende uge, at vi kan leve på
denne oplevelse i meget lang tid.
Nedenstående er et udpluk af de mest mindeværdige øjeblikke:
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KIU på
Folkemødet på Bornholm
KIU har i en årrække deltaget i Folkemødet på Bornholm. Vi finder det vigtigt, fordi man her har adgang til diskussioner med folk, som man eller skal skrive lange e-mails/breve for at komme i kontakt
med, og sommetider lykkes det alligevel ikke. Her kan man møde de selvsamme mennesker på gaden
i Allinge eller i debatterne.
Formanden, Birthe, er en ivrig debattør og afslår aldrig en mulighed for at stille op til debat. Vi er
som regel 4 KIU-medlemmer af sted. Vi går rundt og lytter til debatterne og deltager ved at stille
spørgsmål. I de senere år har vi haft en fælles stand med de andre patientforeninger i Kræftens
Bekæmpelses telt. I KIU glæder vi os til, at det igen bliver muligt at holde Folkemøde på Bornholm.
Debat om emnet Er kvalitet bedre end nærhed?
Arrangør: Sundhedsstyrelsen v/direktør Søren Brostrøm

Øverste billede:
Debatdeltagerne bestod fra venstre af
direktøren for sundhedsstyrelsen, Søren
Brostrøm, Klinikchef Jeanett Bauer,
Psykiatrisk Center København, Vicedirektør på Bornholms hosprital, Jonas
Egebart, Birthe, som var kommet til at
hedde Birgitte, samt Helle Pabst,
Enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Birthe
til debat med
bl.a. Liselotte
Blixt

Helle i Speaker’s Corner
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Margrethe Vestager, som blev spurgt om valget som formand for Europa-kommissionen.
Den post fik hun desværre ikke, men hun fik en anden fremtrædende post.

Et par andre debattører, som vi dog ikke fik mulighed for at møde, men vi fik deres meninger på tæt hold.

Debat i Kræftens Bekæmpelses telt 2019 arrangeret af de 20 patientforeninger om emnet:
Hvordan knækker vi kurven for overlevelse?
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Rufus Gifford, den meget populære amerikanske ambassadør under præsident Obama, om hans mening om Præsident
Donald Trump og det forstående valg.
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Netværksgrupper i Herlev, Ringsted,
Odense, Vejle, Aarhus og Aalborg.
Her mødes KIUs medlemmer flere gange om året for at møde andre kvinder i samme
situation som dem selv. Der er samtaleaftner, aftener med foredragsholdere og
udflugter.

Gruppen på udflugt til Bjørn Wiinblads Hus		 Der var mange spændende ting i shoppen 😊

Udflugt til Roskilde domkirke
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Besøg på Dansk Center for Partikelterapi. Det er sandelig en stor scanner i forhold til Helle.
Helle er leder af netværksgrupperne i Herlev, Odense og Aalborg.
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Livmoderhalskræft – en kamp for livet

Tilslutningen til HPV-vaccinen i Danmark
er styrtdykket fra 87 til 26 procent af
færdigvaccinerede piger efter en række
historier i medierne om piger, der
kæmper med formodede bivirkninger.
Patientforeningen KIU (Kræft I Underlivet) ønsker at få vaccinationsprocenten
hævet igen og dermed reduceret antallet
af tilfælde af livmoderhalskræft.

Tænk der kom en vaccine mod kræft – livmoderhalskræft. Det var fantastisk og tilslutningen var høj i Danmark, men så nemt skulle det ikke gå. Der opstod en masse information om bivirkninger af vaccinen. I dag ved vi, at det var misinformation, og hele verden
står i dag i en situation, hvor misinformation om COVID19 vaccinerne er ekstrem farlig.
Med hensyn til HPV-vaccinen var det helt galt med misinformation i 2016 og 2017, og
vaccinationsraten faldt. KIU kastede sig ind i kampen og den 30. maj 2917 holdt KIU en
informationsaften om livmoderhalskræft, behandling, screening og HPV-vaccination i
Cinemateket i København.

Ordstyrer Stinus Lindgreen (i dag Folketingsmedlem for Radikale Venstre)
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Forhenværende livmoderhalskræftpatient Louise Hedegaard
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Desuden fik KIU skrevet og udgivet et særnummer af KIU-bladet, hvor vi havde artikler fra
eksperterne på området, bl.a. direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Særnummeret HPV-vaccination
om livmoderhalskræft

HVORFOR HAR KIU BESLUTTET
AT UDGIVE DETTE SÆRNUMMER AF KIU-BLADET?
Vi har fået en vaccine mod livmoderhalskræft, men den er kommet
i miskredit i befolkningen. Der har
været massiv fokus på mulige bivirkninger af vaccinen i medierne,
men næsten intet fokus på den/de
kræftsygdomme, som vaccinen kan
forebygge. Det forsøger vi at ændre
med dette blad.

KIU – PATIENTFORENINGEN KRÆFT I UNDERLIVET
N OV E M B E R 2016 | SÆ R N U M M E R

KIUBLADET
FOKUS PÅ
LIVMODERHALSKRÆFT

ET FRAVALG AF VACCINEN ER
OGSÅ ET TILVALG AF RISIKOEN
FOR KRÆFT
Louise Hegested var bare 26 år,
da den rutinemæssige screening afslørede, at hun havde kræft i livmoderhalsen. I dag – to år senere – er
hun ved at have genvundet sin energi, og smerterne er på et tåleligt
niveau, men hun bliver aldrig den
samme.

Jeg er bekymret for den faldende
tilslutning til HPV-vaccinationen,
for vi ved at HPV-vaccinen kan
forebygge livmoderhalskræft
SØREN BROSTRØM, DIREKTØR
FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

There is a light that
never goes out
LÆS LOUISES HISTORIE PÅ SIDE 12
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World Ovarian Cancer Day – 8. Maj

Ægteparret Irss og Maja har begge
overlevet HPV-relateret kræft og er
på den måde en succes i statistikkerne. Alligevel ville de ønske, at de
aldrig havde oplevet den kræftform,
som HPV kan udvikle – for selv om
man bliver rask, er man ramt.

Medlemmer af bestyrelsen blev i sin tid inviteret til International Experience Exchange for
Patient Organisations af medicinalfirmaet Roche. Her mødte vi repræsentanter for patientforeninger fra hele
verden, som vi stadig den dag i dag arbejder sammen med.
Et af initiativerne var World Ovarian Cancer Day, hvor patientforeninger verden over forsøger at gøre opmærksom på sygdommen æggestokkræft og især dens vage symptomer. KIU fik udviklet en film, en test og
en folder. De kan stadig ses på www.opdag.nu
KIU kører kampagner hvert år i forbindelse med 8. maj. Vi har i tidens løb haft rigtig mange patienthistorier,
som er blevet boostet på Facebook, så de er kommet ud til de danske kvinder.
Nedenstående er et udpluk af andre udadrettede aktiviteter: År 2014

PROFESSOR FREDE OLESEN OM
HPV-TRAGEDIEN: J’ACCUSE ...!
Lægestanden bærer en del af
skylden for den faldende opbakning til HPV-vaccinen, skrev dr.med.,
professor Frede Olesen, Institut for
Folkesundhed, Aarhus Universitet,
i en kronik i Politiken 14. juli 2016.
Fra tid til anden kører den offentlige
formidling af medicinske emner af
sporet. Det værste tilfælde, jeg har
oplevet i mine over 40 år som læge,
er debatten om HPV-vaccinen mod
kræft i livmoderhalsen.

Birthe Lemley og prof. Berit Mosgaard, Rigshospitalet i Aftenshowet
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KIUS FILM OPDAG.NU KØRER
PÅ TOGSTATIONERNE I
DANMARK I 2020.
DER ER HENVISNING
TIL SYMPTOMTEST PÅ
OPDAG.NU

Operaen oplyst i turkis, som er farven for æggestokkræft med KIUs logo på højre side

REKLAME PÅ BUSSERNE I
KØBENHAVN 2019.
SYGDOMMEN KALDES I USA
”THE SILENT KILLER” PGA. DE
VAGE SYMPTOMER

Gratis postkort på 540 caféer og biografer i hele Danmark i forbindelse med World Ovarian Cancer Day 8. maj 2021
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Globeathon
og World Go Day
I en længere årrække holdt vi Globeathon. Det var en international begivenhed på et initiativ fra en
amerikansk læge. Vi gik på gaden i de større byer og delte foldere ud om gynækologisk kræft. Der
blev holdt spændende foredrag, når vi havde været på tur med folderne. Derefter fik vi bl.a. rådhuspandekager på Københavns Rådhus. Desværre er Danmark ikke altid til lange gåture. Det var sommetider regnvejr. Der var ikke andre end os på gaden, og folderne blev våde. Til møderne var der KIUmedlemmer og nogle få andre.
Projektet blev for et par år siden afløst af World Gynaecological Oncology Day – også kaldet World Go
Day. Dette projekt bliver afviklet i samarbejde med ESGO (European Society of Gynaecological Oncology) ENGAGe, som består af et netværk af patientforeninger i Europa.
• Vi har forskellige sportsaktiviteter.
• Der er besøg på hospitalerne med uddeling af gaver til indlagte og ambulante patienter
samt mange opslag på Facebook både om de forskellige former for underlivskræft samt
patienthistorier

Medlemmer, familie og venner foran Københavns Rådhus

Nedenstående lidt billeder fra disse to aktiviteter i årenes løb.
Gåtur i regnvejr til
Arbejdermuseet, hvor
der var underholdning
af René fra Gasbox med
Kim Larsen sange.
Arbejdermuseet i
København – 2016.
Regnvejr i Aarhus, når der skulle
uddeles foldere – 2015.

Globeathon på Københavns Rådhus – 2014
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Fodbold med Momseholdet i Frederikssund - 2019

Med efterfølgende foredrag, bl.a. af Forsker Jacob
Bækmark Uth, Rigshospitalet og Institut for Idræt og
Biomekanik, om brystkræft og fodbold fitness.
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World Go Day

Mange oplysninger via Facebook i 2020, hvor
sportsdagen blev aflyst pga. pandemien
Go Cards og posts på Facebook:

Nedenstående er vist en række posts:

Blødning mellem menstruationer eller efter overgangsalderen skal du altid være ekstra opmærksom
på. Det kan være tegn på livmoder- eller livmoderhalskræft. Du bør straks kontakte din læge. Læs mere på
www.cancer.dk/kraeft-i-underlivet-underlivskraeft

World Go Day

World GO Day er en international dag for at gøre
opmærksom på underlivskræft. KIU er medlem
af ENGAGe - European Network of Gynaecological
Cancer Advocacy Groups - sammen med ca. 50
andre patientforeninger i Europa, der beskæftiger sig
med underlivskræft. I 2018 blev det på et fællesmøde
besluttet, at vi den 20. september hvert år vil sætte
fokus på underlivskræft.

Hver af de fem typer underlivskræft er kendetegnet
ved en farve. Derfor har nogle af vores posts også
forskellige farver alt efter sygdom. Logoet for den
internationale dag for underlivskræft – World GO Day
20/9 – er sammensat af de fem farver.

Ved du, at vi kvinder kan blive ramt af fem typer kræft
i underlivet? Æggestokkræft, livmoderhalskræft,
livmoderkræft, vulva-cancer og kræft i skeden. Tidlig
diagnose er vigtig for dem alle Tal med din læge eller
gynækolog, hvis du mærker forandringer i underlivet
og er i tvivl. Læs mere på www.cancer.dk/kraeft-iunderlivet-underlivskraeft
Bestyrelsen før generalforsamling 2020
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Billede fra Landsmøde og generalforsamling Bautahøj 2020
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Mere om KIUs internationale arbejde
Nedenstående er billeder fra de mange konferencer, som især formanden deltager i for at skaffe viden
til KIU. Formanden (Birthe) har også i 5 år været Executive Board Member i ENGAGe og taget initiativ
til et europæisk projekt, hvor 20 kvinder med underlivskræft fra forskellige europæiske lande bliver
undervist i at kunne forstå kliniske forsøg, så vi patienter kan få indflydelse på dem.

Charité Mayo Conference - Dorte Blou, Birthe Lemley og Helle Nørup, 2019

Møde i ENGAGe (netværk af patientforeninger i Europa under ESGO – Wien 2017.
Birthe Lemley har været Executive Board Member i ENGAGe i 5 år. Fratræder oktober 2021.

Møde vedrørende Clinical Trials Project i Berlin 2019

Birthe holder foredrag for ENGAGe 2017
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ESMO (European Society of Medical Oncology) - 2018

Foredrag for lægerne i NSGO (Nordic Society of Gynaecological Oncology) – 2019
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Ride4Women – cykelløb gennem Europa

arrangeret af ESGO (European Society of Gynaecological Oncology) og bakket op af
Patientforeningen KIU, Rigshospitalet, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, 2017.
Formål: Fokus på forebyggelse af livmoderhalskræft

Overlæge og speciallæge i gynækologi Mikkel Rosendahl fyrer startskuddet af,
og Birthe slipper ballonerne løs

KIUs Team, som hjalp til på dagen – Liselotte, Birthe, Bente, Stella og Charlotte
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Lægedage i Bella Center
– flere patientforeninger deltager – støttet
af Kræftens Bekæmpelse

13 rigtige til lægerne, hvor der kan vindes en præmie.
Mulighed for en god snak – 2018		

Annemarie og Birthe, Filmen om symptomer på
æggestokkræft kører på skærmen – 2018

Nanna fra KIU og repræsentanter fra nogle af de andre patientforeninger – 2019
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Hvem er KIU?
Vi er en gruppe kvinder, der selv alle har oplevet det at have kræft.
Den 1. september 2001 dannede vi KIU – Patientforeningen Kræft i underlivet.
Vi er en selvstændig forening, som samarbejder med Kræftens Bekæmpelse.
Pårørende og andre interesserede er meget velkomne til at blive støttemedlem i KIU.
Som medlem får man tilsend KIU-bladet to gange om året, ligesom man kan deltage i
mange af vores arrangementer. KIU-bladet trykkes i ca. 2000 eksemplarer.
KIU på Facebook
KIU har både en åben og en lukket facebookside. Hvis du er medlem, kan du få
adgang til den lukkede side, hvor vi har en gynækolog og en onkolog tilknyttet.
Derudover har vi en række lukkede grupper inden for de enkelte
sygdomsområder. De er nævnt i det gule opslag nedenstående og på KIUs
facebookside: www.facebook.com/KIUPatientforeningen
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KIUs bestyrelse
BESTYRELSE

Formand Birthe Lemley

Næstformand Helle Nørup

Vikingevej 11
3630 Jægerspris
Tlf. 40 87 28 09
formand@kiuonline.dk
Æggestokkræft

Kongshvilebakken 7
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 20 32 80 20
naestformand@kiuonline.dk
Æggestokkræft

Næstformand Lotte Holck
Langagervej 14
2500 Valby
Tlf. 29 29 07 24
lotte@kiuonline.dk
Æggestokkræft

Birgit Danielsen
Administrator
Overgade 34
5000 Odense C.
Tlf. 22 59 41 72
info@kiuonline.dk
Livmoderhalskræft

Hanne Sjøgreen
Kasserer
Roligheden 4
5610 Assens.
Tlf. 26 12 93 63
kasserer@kiuonline.dk
Livmoderhalskræft

Mette Wad Tofte
Bestyrelsesmedlem
Ordrupvej 58, 2.tv.
2920 Charlottenlund
Tlf.: 41135682
tofte@kiuonline.dk
Æggestokkræft

Birgitte Devantier
Bogholder
Stenten 41, Bøgeskov
7000 Fredericia
Tlf. 21 28 20 98
bogholder@kiuonline.dk
Livmoderhalskræft

Annette Brink
Bestyrelsesmedlem
Valløesgade 35, 3.
7100 Vejle
Tlf.: 40 83 44 67
annette@kiuonline.dk
Livmoderhalskræft

Marian Jørgensen
Sekretær
Holsteinsgade 23, 3. th.
2100 København Ø
Tlf. 61 99 08 60
sekretaer@kiuonline.dk
Æggestokkræft

Gitte Kühne Plambek
Bestyrelsesmedlem
Mellemtoften 4
4040 Jyllinge
Tlf.: 30740216
gplambek@hotmail.com
Æggestokkræft

Mette Rosendal
Knudsbølvej 31
6064 Jordrup
Tlf. 41 45 80 99
mette@kiuonline.dk
Livmoderhalskræft

Ulla Juul Christensen
Bestyrelsesmedlem
Lodsvej 51
5270 Odense N
Tlf.: 51 28 99 44
ulla@kiuonline.dk
Æggestokkræft

Stella Østerhaab
Bestyrelsesmedlem
Lilleåvej 31, Råsted
7500 Holstebro
Tlf. 2267 7500
stella@kiuonline.dk
Æggestokkræft

Elizabeth
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Paul-Petersensvej 8
Tlf.: 21 14 37 27
2820 Gentofte
elizabeth@kiuonline.dk
Æggestokkræft

SUPPLEANTER
Jannie Elin Rosenløv Jepsen
Klampenborgvej 104, 1. sal
2800 Lyngby
Tlf. 50 70 74 62
jannie@kiuonline.dk
Livmoderhalskræft
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KIUs kontaktpersoner
Du er meget velkommen til at ringe eller maile til én af vores kontaktpersoner.
Kontaktpersonerne har eller har selv haft kræft i underlivet, men
de kan ikke hjælpe med egentlige lægelige spørgsmål
LIVMODERHALSKRÆFT
Lene Middelhede
Nymarksvej 25
8722 Hedensted
Tlf. 51 70 87 83
lene.middelhede@gmail.com

ÆGGESTOKKRÆFT
Birthe Lemley
Vikingevej 11
3630 Jægerspris
Tlf. 40 87 28 09
formand@kiuonline.dk

VULVACANCER
Henriette Høeg
Gillesager 34
2605 Brøndby
Tlf. 42 24 17 80
hoeg63@gmail.com

Heidi Andreassen
Værmlandsvej 1
3700 Rønne
Tlf. 56 95 19 71
hra@post10.tele.dk

Dorte Blou
Krogholmen 7,
2840 Holte
Tlf. 42 15 75 / 30 11 25 75
dorte@blou.dk

KRÆFT I SKEDEN
Lili Bundsgaard
Gærdet 34
6800 Varde
Tlf: 22 96 18 36
lbundsgaard@live.dk

LIVMODERKRÆFT
Marianne Nielsen
T.H. Jensensvej 9, Øster-Snede
8723 Løsning
Tlf. 22 79 53 14
marianne@hafnet.dk

Helle Nørup
Kongshvilebakken 7
2800 Kongens Lyngby
Tlf: 20 32 80 20
naestformand@kiuonline.dk

Kolofon
– KIUBLADET
KIUBLADET udgives af:
KIU – patientforeningen
Kræft i underlivet
Oplagstal: 2000 stk.
Deadline for næste nummer af
KIU-bladet er15. februar 2022
Redaktion:
Formand Birthe Lemley
Vikingevej 11
3630 Jægerspris,
Tlf. 40 87 28 09
E-mail: formand@kiuonline.dk
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kolofon
Kontakt redaktionen:
E-mail: formand@kiuonline.dk
Stof til KIU- bladet og
hjemmeside
Stof til KIU-bladet og KIUs hjemmeside
leveres til:
E-mail: formand@kiuonline.dk
Grafisk design:
BRUUNBIZ – idérig kommunikation
E-mail: maja@bruunbiz.dk

Tryk: Digitalhuset, Vejle

Netværksmøder i
KIUs lokale grupper
BORNHOLM
Netværksmøder i efteråret vil finde
sted på Bornholms hospital.
Nærmere besked følger på KIUs facebookside www.facebook.com/KIUPatientforeningen og i kalenderen på www.kiuonline.dk.
Du velkommen til at kontakte:
Heidi Andreassen på tlf. 5695 1971 mandagtorsdag, fra kl. 18.00-kl. 20.00 eller sende en
e-mail til hra@post10.tele.dk
HERLEV
Kræftrådgivningen i Herlev
Borgmester Ib Juuls vej 2
2730 Herlev
Alle møder er kl. 18.30-21.30.
25. november 2021
Torsdag den 25. november får du mulighed
for at høre om, hvad det er vores formand
arbejder med. Birthe Lemley kommer i
vores netværksgruppe og fortæller om sit
arbejde for foreningen. Der vil også være
mulighed for at stille spørgsmål til Birthe.
Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendigt senest den 24. november til 70202655
eller herlev@cancer.dk
Ringsted
Kostvejleder vil holde et oplæg om sund
mad, herunder sunde mellemmåltider.
Tid og sted – samt evt. yderligere møder – vil
fremgå af kalenderen på www.kiuonline.dk
samt på Facebook.
Yderligere oplysninger fås hos
Susanne Kristensen, tlf. 2720 7709/
sukr@ringsted.dk og Dorte Blou, tlf. 3011
2575/dorte@blou.dk

D
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h
p
www jemmesid å
.kiuo
nline e
.dk

VEJLE
Kræftrådgivningen i Vejle
Beriderbakken 9, 7100 Vejle
Kom til en uformel samtale og samvær med
andre i samme situation.
Alle møder er den første tirsdag i hver måned kl. 14.30 - 16.30. Følg med i kalenderen
på www.kiuonline.dk samt på Facebook.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Yderligere oplysninger fås hos
Lene Middelhede, tlf. 51 70 87 83 eller
lenemiddelhede@gmail.com
Mette Rosendal, tlf. 41 45 80 99 eller
mette.rosendal@hotmail.dk.

AALBORG
Kræftrådgivningen i Aalborg
Steenstrupsvej 1
9000 Aalborg
Alle møder er kl. 18.30-21.30
18. november 2021
Oplæg ’Spis godt’ ved diætist Lone
Rosenkilde
Øvrige forårsarrangementer 2020, se nærmere i kalenderen på www.kiuonline.dk.

ÅRHUS
Kræftrådgivningen i Århus
Kræftpatienternes Hus Heimdal
Peter Sabroesgade 1, 8000 Århus
Oplysning om nye møder angives i kalenderen på KIUs hjemmeside www.kiuonline.dk og på KIUs lukkede facebookside..
Odense
Kræftrådgivningen i Odense
Kløvervænget 18 B, 5000 Odense C
Alle møder er fra kl. 17:00- 20:00
2. november 2021
Netværksmøde i Odense den 2. november,
hvor vi skal på tur til H.C. Andersens hus
med rundvisning.
Yderligere oplysninger fås hos
Helle Nørup, tlf. 20 32 80 20
naestformand@kiuonline.dk

Redaktionen tager ikke ansvar for
de indsendte råd og artikler.
Det er på læsernes eget ansvar at
benytte de indsendte råd.
ISSN: 2445-6098
Titel: KIUbladet
Medlemskab pr. 23.06.21
453 medlemmer, heraf
37 støttemedlemmer

KIU – Kræft i underlivet | side 83

Du k
indm an også
vores elde dig på
h
www jemmesid
.kiuo
nline e
.dk

Hvad er KIU?
KIU er en landsdækkende patientforening for kvinder,
som har eller har haft underlivskræft. Det kunne f.eks.
være livmoderhalskræft, livmoderkræft, æggestokkræft eller vulvacancer.

INDMELDELSESFORMULAR

Hvad gør KIU for medlemmerne?

Jeg ønsker at
indmelde mig i KIU
– Patientforeningen
Kræft i underlivet.

KIU arbejder aktivt for at forbedre forholdene for dig med
underlivskræft.
Udgiver KIU-bladet, der udkommer 2 gange årligt.
Her kan du læse patienthistorier, faglige artikler m.m.
KIU-symposiet, der afholdes 1 gang årligt i samarbejde med
DGCG (Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe), hvor læger fra
ind- og udland orienterer om de nyeste fremskridt inden for
underlivskræft.

SOM AKTIVT MEDLEM – KR. 200 PR. ÅR
(Kvinder der har eller har haft kræft i
underlivet)

I KIUs lokale netværksgrupper kan du møde andre kvinder i
samme situation som dig, og der vil ofte være oplæg af forskellige fagfolk, eksempelvis læger, terapeuter, socialrådgivere.
KIU afholder løbende landsdækkende aktiviteter og møder.
Hvert år arrangeres givende fællesture med fx kulturelt indhold
i hele Danmark

SOM STØTTEMEDLEM - KR. 150 PR. ÅR
(Pårørende eller andre interesserede)

Medlemmerne har via KIU-legatet mulighed for et ophold af
5 dages varighed på Løgumkloster Refugium med titlen ”Tilbage
til livet”.

Navn:

Postnr. og by:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Oplysningerne sendes pr. e-mail til
KIUs administrator Birgit Danielsen
på info@kiuonline.dk
Du kan også ringe til Birgit på 22 59 41 72.
KIU sender post til medlemmerne pr. e-mail.
Husk derfor at angive din mailadresse

STØT KIU – PATIENTFORENINGEN KRÆFT I UNDERLIVET.

Adresse:

KIU afholder et årligt landsmøde samt generalforsamling over
en weekend i april, hvor medlemmerne drøfter en række
emner og er med til at tegne den fremtidige linje for foreningen.
Som medlem betaler du kun et symbolsk beløb for at deltage.

Alle i KIU arbejder gratis,
og det koster kun 200 kr.
årligt at være medlem.
Pårørende og andre interesserede kan blive støttemedlem i KIU.
Det koster 150 kr. årligt.
Som støttemedlem får du: KIU-bladet, som udkommer 2 gange
årligt. Mulighed for deltagelse i KIU-symposiet og andre åbne
arrangementer samt indkaldelse til KIUs generalforsamling.
Kræft i underlivet kan ramme kvinder i alle aldre.
Får du – eller en du kender – brug for vores hjælp, så er I altid
velkomne til at kontakte os.
Vores aktiviteter og virke kan ses på www.kiuonline.dk.
Se også www.opdag.nu vedrørende æggestokkræft.

Følg os på Facebook: www.facebook.com/KIUPatientforeningen. Kontakt os på info@kiuonline.dk .

