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Mail: mariansj@ofir.dk
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Rosenvænget 5A
8722 Hedensted
Tlf. 76 74 05 44
Mail: middelhede@hafnet.dk

De trakelektomiopererede
Dorthe Andersen
Thoravej 6, 2. sal lejlighed 10
2400 København NV
Tlf. 22 86 09 28
Mail: dorthemarieandersen@gmail.com
Susan Lindsted Madsen
Solparken 12
3320 Skævinge
Tlf. 35 26 35 86
Mail: susanlindsted@hotmail.com

Unge kvinder se her!
Livmoderhalskræft er en sygdom,
som rammer mange unge kvinder.
Er du ung, har du fået livmoderhals‐
kræft og ønsker du at tale med en, som
har været i samme situation, så kontakt
Susanne Blaabjerg
Løgstørgade 35, 4. tv
2100 København Ø
Tlf. 22 79 36 36
Mail: frk.blaabjerg@os.dk

Vi samarbejder med Kræftens Bekæmpelse

Nyt fra formanden
Kære Medlemmer
Jeg vil starte med at sige tak til alle vores med‐
lemmer og til alle dem, der støtter os. Derved
får vi mulighed for at lave mødesteder, fore‐
drag og give information videre til kvinder
med kræft i underlivet. Jeg vil også sige tak til
vores kontaktpersoner, vejledere og øvrige fri‐
villige, som gør et meget stort arbejde for os.

Livmoderhalskræft bliver i dag betragtet som
en kønssygdom, men hvis vi kommer til vores
screeninger og får vaccinen, er det en sygdom,
som det med tiden vil være meget få, der ud‐
vikler. Det vil være en sygdom, som kan be‐
handles, hvis den bliver opdaget i tide.

Igen i år har vi haft en uge med fokus på underlivskræft.
Vi startede med et informationsmøde på Skejby Universi‐
tetshospital om screening og den nye HPV vaccine. Tan‐
ken var, at det er vigtigt at få det rigtige budskab om vac‐
cinen bredt ud, så vi alle kan blive fortrolige med den.
Derfor havde vi fået overlæge Lone Kjeld Petersen til at
komme og fortælle om forskningen og de studier, som
ligger til grund for, at den nu bliver indført til pigerne fra
1. oktober 2008, men kun til piger, der er fra 1993 og frem.

Aftenen sluttede med spørgsmål og modeopvisning af
modellerne fra dette års strikkekampagne ” Strik for din
syge moster”. Bagefter kunne der stilles spørgsmål til
foredragsholderne, og der var en stor spørgelyst. Det var
vi meget glade for, for det betyder, at vi har ramt plet
med vores informationsaften.
Men hvad med de piger, der er ældre, de har også gavn
af vaccinen og drengene, hvor er de henne? Da MFR vac‐
cinen blev indført, skulle drengene også have vaccine
mod røde hunde for at beskytte pigerne, og pigerne
skulle have vaccine mod fåresyge for at beskytte drenge‐
ne. Hvorfor skal drengene ikke også have HPV vacci‐
nen? Både drenge og piger kan have gavn af vaccinen,
da den også beskytter mod kønsvorter.
Der vil komme flere informationsmøder rundt omkring i
landet. I vil kunne følge med på vores hjemmeside.
KIU havde også arrangeret en tur til Bornholm for vores
medlemmer. Det blev en fantastisk tur, som I kan læse
mere om inde i bladet.

Overlæge Iben Holten kom og fortalte om, hvad screening
er, og hun fortalte, at det er meget vigtigt, at vi kommer
til kontrollerne.
Praktiserende læge Helle Field fortalte os om, hvordan det
kommer til at fungere i praksis, og hun fortalte ligeledes
om kønssygdomme. Helle Field gør en stor indsats for at
få kvinderne til at komme til undersøgelse for livmoder‐
halskræft og tilbyder i den forbindelse et oplæg på om‐
kring en time om livmoderhalskræft, screeningssystemet,
og hvad man selv kan gøre. Bagtanken er ‐ og det fortæl‐
ler hun ‐ at de, der hører oplægget, skal spørge deres ven‐
inder og kvindelige familiemedlemmer, om de har husket
at få prøven taget. Helle Field håber på den måde at kun‐
ne rykke tingene bare lidt.

I år har vi igen lavet et
strikkeprojekt ” Strik for
din syge moster” med 4
forskellige strikdesignere,
Marianne Isager, Lotte
Kjær, Britta Wilfert og
Bente Geil. Skuespiller
Neel Rønholdt har stillet
op som vores model og
strikkeambassadør.
Vi håber, I vil bakke op
omkring vores projekt.
De varmeste hilsener fra
Lene Middelhede
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Lev livet …...

NU!

Da jeg blev spurgt, om jeg ville lave et indlæg på
KIUs landsmøde i april, var det for mig en stor ære.
Min første tanke var: ”Hvad kan jeg give de piger,
hvad har jeg at bidrage med – i forhold til det, de
har været igennem, så er så meget andet ligegyl‐
digt.”
Det lærte mig noget om ydmyghed.
Kursusleder, Prana Consulting,
www.prana‐consulting.dk
v/Merete M. Lenbroch

Merete M. Lenbroch har altid
interesseret sig for mennesker,
udvikling og potentialer. Har
arbejdet med forandringspro‐
cesser og værdiprocesser i virk‐
somheder såvel som med en‐
keltpersoner. Har arbejdet som
leder gennem 10 år, og de sene‐
ste 12 år som proceskonsulent
og trainer. Har en psykotera‐
peutisk uddannelse. Grundlag‐
de Prana februar 2002.

vi udsættes for. I den kontekst var der
fokus på, hvad sindet kan, og hvordan
vi selv kan bestemme over vores sind
og styre det, så det ikke løber af med
os i uhensigtsmæssige retninger.
Hvordan vi selv gennem bevidsthed
kan præge den måde, vi vælger at
tackle det, vi udsættes for igennem
livet.
Vi snakkede om håndtering af pårø‐
rende, venner og bekendte, der kunne
have svært ved at tackle den svære
situation, og ubehaget der fulgte med
for den kræftramte, når man står over
for nogen, som ikke ved, hvad de skal
sige. Eller håndtering af oplevelsen af
Lørdag den 26. april 2008
at komme ind i et lokale, hvor der
pludselig bliver meget stille, og ingen
Jeg havde valgt forskellige emner at
ved, hvad de skal gøre eller sige. Givet
tage med, som alle sammen kunne
vis, fordi de lige har været i gang med
bruges af den enkelte, og som man
at drøfte den kræftramtes situation.
selv kunne sortere i. Mit formål var at Oplevelsen af at komme til kontrol og
skabe motivation og positivitet.
blive mødt af en læge, der overhovedet
ikke er opmærksom på mennesket bag
Forandringer og fleksibilitet:
en sygdom og dermed håndteringen af
Vi snakkede om, hvad der sker, hvad mennesket med følelser.
der er forskellen på de forandringer, vi Så rummelighed i forhold til pårøren‐
selv vælger i livet og de forandringer, de, venner, læger osv……..
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Tankens kraft:
Uanset, om du tror, du kan, eller du
tror, du ikke kan, får du ret………styr
sindet, ellers styrer det dig. Bliv be‐
vidst om, hvad du påvirker dig selv
med, og bliv i stand til at vælge dine
tanker. Fokuser på det, du ønsker dig,
frem for det, du vil undgå.
Det er ikke det, der sker i vores liv, der
er afgørende for, hvor godt et liv vi
har, det er, hvordan vi håndterer det,
vi udsættes for………….

Om eftermiddagen snakkede vi
mest om livets cirkel – de fire
områder for helhed og balance i
livet.
Med udgangspunkt i at alt liv
foregår cirkulært og det, vi sen‐
der ud, er det, vi får tilbage.
Tankegang og model fra de op‐
rindelige amerikanske indiane‐
re, men faktisk også filosofi, der
har rødder i de nordiske aner.

Lev livet …...

NU!

Spirituelt/
Åndeligt

Emotionelt

Livets cirkel
Mentalt – spirituelt –
emotionelt – fysisk

I den vestlige del af verden er det spi‐
rituelle rum i hvert individ noget, vi
almindeligvis ikke forholder os særlig
meget til. Det emotionelle, mentale og
det fysiske rum i den enkelte kan de
fleste nemt forholde sig til, men vil vi
have mere balance og fred indeni, er
det spirituelle rum ofte vejen i samspil
med de øvrige 3. For de 4 elementer
udgør hver en fjerdedel, og når der er
balance i livet og harmoni og fred in‐
deni, ja så er det, fordi de 4 områder er
i balance efter Meretes filosofi.
I den vestlige del af verden er mange
af årsagerne til konflikter mellem og i
mennesker kaos mellem det mentale
og det emotionelle område. For at de 2
områder skal blive venner, skal det
spirituelle rum med på råd. Og det har
vi i stor grad glemt i vores del af ver‐
den……..

Fysisk

Temaer i det spirituelle rum er f. eks.
kærlighed, tillid, åbenhed, bøn og ritu‐
aler, og i det mentale rum kan man
f.eks. arbejde med at lave mindre ana‐
lyse og se tingene i øjnene. I det emoti‐
onelle ligger der muligheden for at
arbejde med tilgivelse og sine egne
følelser, og i det fysiske ligger der na‐
turligvis ting som motion og spiseva‐
ner, men også fokus på bedre søvn og
det at græde………………..

Mange oplever det spirituelle rum for
mystisk og noget åndeligt. Opfordrin‐
gen lød på at undersøge det og lære sit
eget spirituelle rum at kende, smide
fordommene overbord og åbne sig. I
I løbet af eftermiddagen kom vi ind på, det spirituelle rum ligger muligheden
for at arbejde bl.a. med tilgivelse, tål‐
hvad der konkret ligger af elementer
modighed, tillid, tro og kærlighed, og
under de 4 hovedområder. En masse
det var noget, mange kunne nikke gen‐
eksempler kom frem i lyset, ligesom
kendende til, at der var behov for at
der var fokus på, hvordan man eks.
kan træne sit emotionelle rum lidt me‐ arbejde med.
re og f.eks. skrue ned for gassen i sit
mentale rum.

Mentalt

Merete opfordrede til, at vi
tænker lidt mere ud af boksen
og bliver mere cirkulære end
firkantede i overensstemmelse
med alt liv og naturen.
Månen er rund, solen er rund,
fuglereder er runde, livet går
sin gang i en cirkel, som altid
er i bevægelse. Der er for man‐
ge kanter og kasser i den fir‐
kantede tankegang.
Merete havde en hel del bøger
med, som der ofte blev refere‐
ret til, samtidig lød en stor op‐
fordring til at gå ud og gøre
det, du vil, skab det, du ønsker
dig.
Det er godt at blive inspireret
af bøger, men husk at leve
livet………NU!
Bogtitler: se side 19
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Tur til Bornholm
Hej KIU medlemmer, så har vi været en tur på Bornholm
Jeg er nyt medlem og fik så hjertelig en modta‐
gelse af dem alle, at jeg hermed vil kvittere
med min oplevelse af turen.
Onsdag den 3. september
Vi var 11 piger, der rejste sammen med toget til Ystad og
videre med færgen til Rønne, hvor Mia, som bor på Born‐
holm, tog imod.
Vi ankom til Hotel Sandvig Havn ved 21.30 tiden, hvor der
blev serveret sandwich, kaffe og the. Allerede på dette
tidspunkt gik snakken lystigt. Vi fik anvist vores værelser
og gik trætte i seng.

Torsdag den 4. september
Vi fik morgenmad med varmt nybagt brød og den smuk‐
keste udsigt ud over vandet, hvor solen netop var stået op.
Der var lejet en lille bus, som skulle køre os rundt til de
forskellige seværdigheder på øen. Chaufføren var god til
at fortælle om nogle historiske hændelser de forskellige
steder. Vi havde fået madpakker med og fandt et skønt
sted i naturreservatet, hvor vi spiste, men ostemaden gled
alligevel ikke ned.

Fredag den 5. september
Vågner igen i dag op til sol og fuglefløjt, så det kan da kun
blive en rigtig god tur til Gudhjem.
I Gudhjem gik en gruppe på Høst Museet, som de var me‐
get begejstret for, og de sluttede udstillingen af i Oluf
Høst’s Have Café.
Jeg selv gik med på slentretur rundt i byen. Jeg tror, vi nåe‐
de ind i samtlige kunsthåndværks butikker incl. karamel‐
kogeriet/butikken. Den gamle mølle fik også glæde af vo‐
res besøg, da de havde samlet Bornholmske specialiteter
her samt en fin akvarel udstilling.
Vi skulle samles ved Røgeriet og spise frokost samt møde
vor guide Mogens Lau kl. 14.00.
Mogens Lau er formand for Gudhjem By‐ og Mindefor‐
ening. Han har derforuden boet i byen så længe, at han
kan fortælle om de mange flotte huse.
Så går turen hjem igen med den lokale bus og igen under
et stort grineflip, som Åse og Inge fra Kalundborg er eks‐
perter i at sætte i gang. En rigtig skøn dag.
Efter aftensmaden fik vi besøg af sognepræst Anders
Carlsson fra Rønne sognekirke. Han fortæller os, hvad vi
kan bruge kirke og præst til. Det var en stille og hyggelig
snak rundt om bordet.

Vi kører til Åkirkeby og videre til Snogebæk by, hvor vi
går på opdagelse i de små kunstbutikker. Her kan vi hel‐
digvis få lidt gang i dankortet. Åse fra Kalundborg og jeg
må nu alligevel en tur på Café og få os et ”lille” stykke tær‐ Lørdag den 6. september
te. Der måtte vi overgive os, vi fik et stykke hver på stør‐
Vågnede op til regnvejr, men pyt, når vi når frem med bus‐
relse med en halv othellolagkage. Vi gjorde ellers et ihær‐
sen
i Svaneke, så er det nok blevet sol igen.
digt forsøg, men nej, det blev kun til halvdelen, selv om vi
sad i de skønneste omgivelser—en rigtig mormor have.
Busturen tager en time, men som skik og brug morede vi
os kosteligt, så den time gik hurtigt, og ganske rigtigt skin‐
Andre var gået en tur på chokoladefabrikken og kunne
nede solen.
heller ikke stå for de dejlige fristelser, men chokolade af
den slags er jo sundt.
Næste stop bliver Østerlars Rundkirke, som er den største
af sin art, og vi er nogle stykker, der kæmper os op i top‐
pen, hvor der er en smuk udsigt over landskabet.
Vi sluttede dagens bustur af ved Baltic Sea Glass, hvor vi
ser, hvordan de pustede de smukkeste farver ind i glasset.
Om aftenen under middagen fordøjede vi dagens begiven‐
heder og som vanlig en hel del sort humor og grin, inden
vi overgav os til søvnen.
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Der var torvedag, så der var en dejlig sommerstemning i
byen. Nu gik vi igen på opdagelse i de forskellige gamle
butikker og kunsthåndværksbutikkerne. Frokosten spiste
vi sammen på Svaneke Bryghus. Et par gode stykker smør‐
rebrød med god Svaneke øl eller, hvad man nu ville have
til. Som sædvane blev Åse og jeg igen lidt grådige og be‐
stilte lige et par stykker til, men igen som sædvane måtte
vi opgive, så tjeneren så også lidt opgivende og forvirret
på os, men vi havde det nu sjovt.
Vi tog alle samlet hjem til Sandvig for at slappe af inden
vores festmiddag, men nåede lige et besøg på caféen ved

Tur til Bornholm

vores hotel for at prøvesmage deres gode desserter.
Vi fik en dejlig festmiddag, og kl. 20.00 kom Lilian Hjort
Westh og underholdt med Sigfred Pedersen som tema.
Det gjorde hun så levende, at selv jeg nu ved, hvem Sig‐
fred Pedersen er.

Søndag den 7. september
Vi sidder nu og indtager vores sidste morgenmåltid sam‐
men for denne gang og nyder den smukke vandudsigt.
Nogle slutter vores tur af med en gåtur ud langs vandet
mod Hammerknuden, andre pakker eller trækker morgen‐
maden ud og får sig en snak, inden vi skal med bussen kl.
11.30.
Hjemturen forløber stille og roligt, vi er lidt mere matte
end da vi ankom, men det har også være mange og gode
indtryk/oplevelser, vi har fået.

Det er absolut ikke sidste gang, at jeg deltager,
og så vil jeg slutte af med at sige tak til alle på
holdet for den varme modtagelse.
Vi er nu nogle seje piger.
Mange hilsner og på gensyn
Ina Sejersen
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Kræftrådgivninger
Kræftlinjen
Tlf. 8030 1030
Mandag‐fredag kl. 9‐21
Lørdag og søndag kl. 12‐17
Lukket på helligdage
Kræftrådgivninger
Region Hovedstaden
Sundhedscenter for kræftramte
Rådgivningsenheden
Ryesgade 27
2200 København N
Tlf. 35 27 18 00
e‐mail koebenhavn@cancer.dk
Mødestedet på
Frederiksberg
Magnoliavej 9
Sognehuset
2000 Frederiksberg
Åben onsdage i ulige uger
kl. 16‐18
Kræftrådgivningen
Nørgaardsvej 10
2800 Lyngby
Tlf. 45 93 51 51
Fax. 45 93 28 44
e‐mail lyngby@cancer.dk
Kræftrådgivningen
Møllestræde 6
Baghuset
3400 Hillerød
Tlf. 48 22 02 82
Fax. 48 22 02 88
e‐mail hillerod@cancer.dk
Kræftpsykologen
MKO
Bornholms Sygehus
Ullasvej 8
3700 Rønne
Tlf. 56 90 91 98

Region Sjælland
Kræftrådgivningen
Jernbanegade 16
4000 Roskilde
Tlf. 46 30 46 60
Fax. 46 30 46 61
e‐mail roskilde@cancer.dk

Kræftrådgivningen
Blegbanken 3
7100 Vejle
Tlf. 76 40 85 90
Fax. 76 40 85 91
e‐mail vejle@cancer.dk

Kræftrådgivningen
Torvet 11, 1.
4600 Køge
Tlf. 56 63 82 29
Åben hver torsdag kl. 16 til 19

Kræftrådgivningen
Jyllandsgade 30
6700 Esbjerg
Tlf. 76 11 40 40
Fax. 76 11 40 41
e‐mail esbjerg@cancer.dk

Kræftrådgivningen
Hasselvænget 5
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 12 22
Fax. 59 41 01 18
e‐mail holbaek@cancer.dk

Kræftrådgivningen
Nørreport 4, 1.
6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 51 50
Fax. 74 62 51 24
e‐mail aabenraa@cancer.dk

Kræftrådgivningen
Dania 5, 1.
4700 Næstved
Tlf. 55 74 04 00
e‐mail naestved@cancer.dk

Region Midtjylland
Kræftrådgivningen
Nørrebrogade 44,
bygning 12, 1. sal
8000 Århus C
Tlf. 86 19 88 11
Fax. 86 19 78 79
e‐mail aarhus@cancer.dk

Kræftrådgivningen
FrivilligCenter
Sdr. Boulevard 84
4930 Maribo
tlf. 55 74 04 00
Åben torsdage efter aftale
Region Syddanmark
Kræftrådgivningen
Vesterbro 46
5000 Odense C
Tlf. 66 11 32 00
Fax. 66 13 06 18
e‐mail odense@cancer.dk
Frivillig Rådgivningen
Brogade 35 (i gården)
5700 Svendborg
Tlf. 23 98 06 95
Åben tirsdage kl. 10‐12 og
torsdage kl. 17. 19

Kræftrådgivningen
Rådgivningscentret
Banegårdspladsen 2. 1.
8800 Viborg
Tlf. 86 60 19 18
e‐mail viborg@cancer.dk
Kræftrådgivningen
Codanhus
Fredensgade 10
7400 Herning
Tlf. 96 26 31 60
Fax. 97 16 89 43
e‐mail herning@cancer.dk

Kræftrådgivningen
Kulturhuset
Nygade 22
7500 Holstebro
Tlf. 96 26 31 60
Åben hver torsdag kl. 10‐15
efter aftale
Kræftrådgivningen
Blegbanken 3
7100 Vejle
Tlf. 76 40 85 90
Fax. 76 40 85 91
e‐mail vejle@cancer.dk
Region Nordjylland
Kræftrådgivningen
Vesterå 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 10 92 11
Fax. 98 10 92 33
e‐mail aalborg@cancer.dk
Kræftrådgivningen
De Frivilliges Hus
Skolegade 9
7700 Thisted
Tlf. 98 10 92 11
Telefonisk henvendelse

RehabiliteringsCenter
Dallund
Dallundvej 63
5471 Søndersø
Tlf. 64 89 11 34
Fax. 64 89 15 14
e‐mail dallund@dallund.dk
www.dallund.dk

Bogen om underlivskræft
Bogen er gratis og kan rekvireres hos
Kræftens Bekæmpelse.
Forsendelse koster 50 kr.
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Træffetider
København, Rigshospitalet:

Kræftrådgivningen i Odense

Blegdamsvej 9, opgang 5, 4. sal i Personalerummet 5043
Træffetid fra kl. 17—19 følgende mandage:

Vesterbro 46, 5000 Odense C

Mandag den 8. december
2008
Mandag den 12. januar
2009
Mandag den 9. februar
2009
Mandag den 9. marts
2009
Mandag den 6. april
2009
ændret dato pga. Påsken
Mandag den 11. maj
2009
Mandag den 8. juni
2009
Ferielukket i juli og august måned

Vi er et åbent mødested for kvinder, der har eller har haft un‐
derlivskræft.
Vi mødes onsdag midt på måneden.
Mødetider alle dage kl. 14 ‐ 16.
Bemærk !

Kræftrådgivningen i Vejle:
KIU i Vejle har træffetid hos Kræftens Bekæmpelses rådgivning
i Vejle. Adressen er: Blegbanken 3, 7100 Vejle , tlf. 76 40 85 90
Du kan træffe en kvinde fra patientforeningen KIU
onsdage fra kl. 10‐12.

Bornholms Sygehus:
KIU Bornholm har træffetid på Bornholms Sygehus,
Ullasvej 8, 3700 Rønne
Hovedindgangen.
Den første mandag i hver måned.
Kl. 19.00‐21.00
Vi sidder ved små borde uden for cafeteriet.
Husk ferielukket i juli og december

Kræftrådgivningen i Århus
KIU i Århus har træffetid hos Kræftens Bekæmpelses rådgiv‐
ning i Århus. Adressen er: Århus Sygehus, Bygning 12, Nørre‐
brogade 44, 8000 Århus C, tlf. 86 19 88 11.

Træffetider i foråret 2009:
27. januar - Tidligere kræftpatient Birthe Jensen fortæller sin
historie
24. februar - Sygeplejersker fra Onkologisk afdeling giver et
oplæg
? marts
- Sangaften, hold øje med hjemmesiden
31. marts - Besøg af KIUs formand Lene Middelhede
28. april
- Vi ser filmen "Vi vil leve" og snakker ud fra den
26. maj
- Sygeplejersker fra Onkologisk afdeling giver et
oplæg
16. juni
- alle dage er tirsdage og det er 15:30 - 17:30.
Henvendelser vedr. træffetid i Århus til Marian Jørgensen,
tlf. 61 28 17 58

Se ”Reportage fra træffetid ‐ KIU” på
vores hjemmeside www.kiuonline.dk

Onsdag d. 14. januar
Besøg af Hanna Syrak, som kort vil informere om Kræftrådgiv‐
ningens tilbud.
Onsdag d. 18. februar
Besøg af sygeplejerske Lene Andreasen fra R2 på Odense Uni‐
versitetshospital.
Onsdag d. 18. marts
Besøg af Props and Pearls, som har viden indenfor områderne:
underlivskræft, inkontinens, bækkenbund, seksualitet og bryst‐
kræft.
Onsdag d. 15 April
Foredrag af Merete Lenbroch.: Når intet er som før. ( Fra vores
landsmøde.)
Onsdag d. 20. maj
Besøg af sygeplejerske Inger Rudbech fra D6 på Odense Univer‐
sitetshospital.
Onsdag d. 17. juni
Besøg af Jytte Fynbo, som vil fortælle om sine tæpper.
Onsdag d. 12. august
Onsdag d. 16. september
Onsdag d. 21.oktober
Onsdag d. 18. november
Vi arrangerer relevante foredrag efter jeres ønsker.
I kan også se på KIUs hjemmeside, hvem der kommer som fore‐
dragsholder.
Med venlig hilsen
Lene Middelhede
Formand for KIU
E‐mail: middelhede@hafnet.dk
Mobil: 51708783

I træffetiden har du mulighed for at møde tidligere og nuvæ‐
rende patienter med underlivskræft.
Alle, der rammes af en alvorlig sygdom, får på et eller andet
tidspunkt behov for at snakke med et menneske, som er eller
har været i samme situation.
Personlige oplysninger registreres ikke og alle har tavshedspligt.
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Strik for din syge moster—Sæt fokus på underlivskræft
KIU sætter i år speciel
fokus på forebyggelse af
livmoderhalskræft – og
støtter dermed Kræftens
Bekæmpelses nye kam‐
pagne
’Vidunderlivet’, der også
starter i dag.

KIU – Patientforeningen for kvinder, der har
eller har haft kræft i underlivet starter i dag
mandag den 1. september kampagnen: ”Strik
for din syge moster”. Sæt fokus på underlivs‐
kræft. Ambassadør for kampagnen er skuespil‐
ler Neel Rønholt, der også er ambassadør for
Kræftens Bekæmpelses nye kampagne,
’Vidunderlivet’.

Ambassadør for strikke‐
kampagnen er skuespil‐
leren Neel Rønholt.

Igen i år opfordrer KIU os til at finde strikkepindene frem
og støtte kampagnen: ”Strik for din syge moster. Sæt fokus
på underlivskræft”.
Fire kendte strikkedesignere, Bente Geil, Marianne Isager,
Lotte Kjær og Britta Wilfert har hver især specielt designet
opskrifter til kampagnen. Det drejer sig om en nederdel,
sjal, ponchokrave og vest.

af informationsmedarbejder Jytte
Dreier den 1. september 2008

Skuespilleren Neel Rønholt er
ambassadør for KIUs kampagne.
Neel Rønholt er kendt fra filmen
'Dig og mig'.

‐Formålet med kampagnen er at skabe opmærksomhed og
åbenhed om kræft i underlivet. Vi håber også, at mange
har lyst til at strikke med og støtte ved at købe garn og op‐
skrift, så der bliver indsamlet penge til foreningens arbejde,
siger Lene Middelhede, der er formand for KIU.

KIUs strikkeprojekt
”Strik for din syge moster”
kan indtil den 1. januar 2009 ses og købes på
KIUs hjemmeside www.kiuonline.dk

Vidunderlivet – Kampagne om livmoderhalskræft
Med ’Vidunderlivet’ sætter Kræftens Bekæmpelse fokus på fore‐
byggelse af livmoderhalskræft. For at sprede budskabet om,
at sygdommen kan forebygges med vaccination og scree‐
ning, har Kræftens Bekæmpelse uddannet 200 unge piger til
ambassadører.

Hvorfor en kampagne lige nu?
Kræftens Bekæmpelse har taget initiativ til kampagnen, fordi
unge kvinder generelt savner viden om HPV og forebyggelse af
livmoderhalskræft. Med den nye HPV‐vaccine er behovet for at
komme i dialog med denne målgruppe yderligere aktualiseret.

Fra 1. januar 2009 bliver alle piger født i 1996 tilbudt en gratis
HPV‐vaccine som led i børnevaccinationsprogrammet. Tilbuddet
er suppleret med et to‐årigt catch‐up‐program for piger født i
1993, 94 og 95. Denne gruppe kan blive vaccineret gratis fra 1.
På en uddannelsesdag den 1. september 2008 fik ambassadører‐ oktober 2008 indtil udgangen af 2010.
ne en populær gennemgang af opdateret, evidensbaseret viden
der er også brug for information til piger over 15 år, som
om HPV, livmoderhalskræft, celleforandringer, screening og vac‐ Men
ikke får vaccinen tilbudt gratis. Og det er afgørende at sikre, at
cination. Derudover blev de klædt på til at bruge deres netværk, pigerne
forstår, at det stadig er vigtigt at deltage i screening, når
så også deres veninder og omgangskreds kan få den livsvigtige
de
fylder
23 – også selv om de er vaccineret. De årlige opgørel‐
information.
ser over deltagerprocenterne i screeningsprogrammerne afslø‐
rer nemlig en kedelig tendens: Deltagelsen blandt de yngste
Pigerne er nu i gang med at formidle kampagnens budskaber.
er forholdsvis lav. En medvirkende årsag er, at mange
Det gør de ved hjælp af traditionelle kanaler, så som oplæg på fx kvinder
ikke opfatter emnet som personligt relevant.
deres skoler og artikler i lokalpressen, men også internettet –
ikke mindst facebook – bliver flittigt brugt.
.

Pigerne er håndplukkede fra gymnasier og erhvervsskoler i hele
landet og valgt, fordi de af skolerne er vurderet som stærke og
positive rollemodeller med et omfattende netværk.

Kampagnens fem hovedbudskaber
‐ Livmoderhalskræft rammer også unge kvinder
‐ Livmoderhalskræft skyldes en virus, der kaldes HPV
‐ HPV er en seksuelt overført virus, der rammer op til 80 pct.
‐ Livmoderhalskræft er en kræftsygdom, der kan forebygges
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Af Caroline Winkel
Projektleder, Cand.comm

Læs mere på:

Online patientnetværk for kvinder med livmoderhalskræft
Webbaseret patientnetværk
‐ en rehabiliteringsmulighed
for kvinder med livmoderhalskræft.
Kan man forbedre patienters livskvali‐
tet ved at skabe et online debatforum,
hvor patienterne kan dele deres ople‐
velser og erfaringer med hinanden?
Dette spørgsmål er Rigshospitalet i
øjeblikket ved at undersøge i et pilot‐
projekt i samarbejde med sundhed.dk
og Danske Regioner.

For de sundhedsprofessionelle er der
også fordele. Dels vil netværket for‐
mentlig mindske henvendelserne på
selve afdelingerne, hvis den relevante
information ligger i tilknytning til net‐
værket. Dels kan klinikkerne få direkte
kontakt til større patientgrupper og
kan informere dem om nye tiltag,
ændrede procedurer og andet på en
”Når man er i behand‐ simpel og hurtig måde. Der vil også
ling, så bruger man al sin energi på at være mulighed for at komme i direkte
gennemføre behandlingen, og man
dialog med patienterne. På sigt skulle
bliver overdynget med informationer, netværket gerne være et redskab til at
og jeg kunne slet ikke tænke på hver‐ skabe øget brugerinddragelse og vi‐
dagen bagefter. Da jeg var færdig
densdeling, som i sidste ende kan føre
med behandling dukkede mange
til bedre patientforløb og øget fokuse‐
spørgsmål op, og jeg havde brug for
ring på hverdagsliv og rehabilitering.
at vide og tale med andre som har
været gennem det samme, men hvor Netværket for livmoderhalskræft er
kunne jeg finde dem?”
opbygget på baggrund af litteratursøg‐

Dette citat stammer fra et interview
med en kvinde med livmoderhals‐
kræft. Det viser tydeligt behovet for et
patientnetværk, som kan lette patien‐
ternes arbejde med at finde viden om
deres sygdom, og som kan støtte dem i
at få et godt liv både under og efter
behandlingen for f.eks. livmoderhals‐
kræft.
Undersøgelser inden for området (1‐3)
viser, at det at kunne deltage i et on‐
line patientnetværk kan betyde øget
livskvalitet for patienterne og rummer
mange fordele for både patienter og
fagpersonale og patienter søger viden
via internettet. Patienterne får mulig‐
hed for at dele oplevelser og erfaringer
med ligestillede, de er ikke alene med
deres tanker og følelser og patienterne
kan, når det passer dem, snakke med
andre, der har forståelse for deres situ‐
ation. Samtidig er den information, de
har brug for fra forskellige klinikker og
instanser samlet på et sted på nettet.

ning, fokusgruppeinterview og erfa‐
ringsudveksling med Kræftens Be‐
kæmpelses web redaktion. Hjemmesi‐
den består af et debatrum, din historie,
råd fra bruger til bruger, en net‐
brevkasse og en række faglige oplys‐
ninger om sygdom og behandling.
Etableringen af online patientnetværk
udgør en del af Danske Regioners an‐
befalinger til kvalitetsreformen.
Alle behandlende centre i Danmark for
livmoderhalskræft har fået tilsendt
etiketter med netværkets navn til at
påsætte patienternes mødekort og
flyers til ophængning i venteområder.
For at kunne informere og instruere
patienter til netværket under behand‐
lingsforløbet er der opstillet compu‐
ter /infostandere i de aktuelle behand‐
lingsafsnit på Rigshospitalet. Persona‐
let på afsnittene har hermed mulighed
for at guide patienterne i brugen af
netværket.

Netværket gik officielt i luften 18/1
2008 og kan ses på
www.livmoderhalskraeftforum.dk.
Indtil videre er der oprettet 125 bruge‐
re og især muligheden for at beskrive
sit behandlingsforløb og sin historie
virker meningsfuldt for kvinderne.
Pilotprojekterne løber frem til medio
2009 og bliver evalueret af arbejds‐
gruppen og Dansk Sundhedsinstitut
(DSI). Forhåbentligt vil det derefter
kunne fortsætte som et fast tilbud og
blive udvidet til andre patientgrupper,
som også kan få oprettet webbaseret
patientnetværk.
Se og læse mere på:
www.livmoderhalskraeftforum.dk
Moderator
Lise Bjerrum Thisted
Kræftrehabiliteringssygepl.
lise.bjerrum.thisted@rh.regionh.dk
Arbejdsgruppe iøvrig:
Oversygeplejerske Charlotte Strøm‐
berg, gynækologisk klinik, Rigshospi‐
talet og administrator kommunikati‐
onsrådgiver Linda Svenstrup Munk,
Rigshospitalet.
Litteratur

1. Hørbye MT : Storytelling of Breast
Cancer in Cyperspace. On‐line coun‐
teractions to the isolation ande de‐
meaning of illness experience. Institut
for Antropologi, Københavns Univer‐
sitet. 69/2002, Videnskabesbutikkens
Forlag (ISBN 87‐90116‐72‐0)

2. Østerlind K, Ringsing K: Patienter‐
nes viden vokser. Sygeplejersken
18/2003

3.

Siggaard L et al: Patienter bruger
internettet aktivt, Sygeplejersken nr.
22/2007
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Mindfulness

Mindfulness meditation – det handler om nærvær og livskvalitet

Af
Nina Reinholt
Psykolog
Leder af kræftrådgivningen i Holbæk
nir@cancer.dk

kroniske smertepatienter. Metoden har
rødder i østlig buddhisme, men har
vundet stor udbredelse i vesten, fordi
forskning i metoden viser, at den er
Hvad vil der egentlig ske, hvis effektiv til at mindske symptomer på
man er tre minutter om at spise angst og depression, stress og træthed,
en rosin – lægger den i hånden, samt giver bedre mestring, søvn, hu‐
ser på den, lugter til den, lytter mør, øget livskvalitet og styrket im‐
munforsvar.

Derfor kan det være særligt nødven‐
digt for kræftramte at få redskaber til
at håndtere stress og opnå en god livs‐
kvalitet igen. Mindfulness meditation
er ét blandt andre redskaber til dette.

I gang med Mindfulness
meditation

til den, smager på den ‐ uden at
vurdere rosinen, men beskriver
den som var det den første ro‐
sin, man spiste?
Du vil sandsynligvis opdage, at
én rosin kan have en overra‐
skende stor smag, at du kan
lukke alle andre tanker ude og
udelukkende fokusere på rosi‐
nen samt at du mærker en ro
brede sig i kroppen. Det er net‐
op dét Mindfulness meditation
handler om: at træne evnen til
at være til stede i nuet.

Alle kan lære Mindfulness meditation
og få glæde af det – både patienter og
I simple meditationsøvelser træner
pårørende. At meditere er en færdig‐
man evnen til at fokusere opmærk‐
hed som alle andre færdigheder. Den
somheden på eksempelvis åndedræt‐
læres bedst ved at deltage på et kur‐
tet, kroppen eller andet og være til ste‐
sus, hvor man undervises i at anvende
de i nuet. Man opnår færdigheder i at
meditationsøvelserne, og hvor man
blive bevidst om, hvilke tanker, følel‐
afprøver de forskellige teknikker.
ser og kropslige symptomer man har
Kræftens Bekæmpelse, flere privat‐
lige nu og acceptere tingene, som de er
praktiserende psykologer og mange
– ikke som de burde være, men som de
aftenskoler har sådanne kurser. Man
er lige nu. Derigennem opnår man en
kan også læse om Mindfulness medita‐
færdighed i at håndtere svære tanker
tion og bruge CD’er med meditations‐
og følelser. Det er med til at give ro
øvelser til at komme i gang.
fysisk og mentalt.

I hverdagen kan alle mennesker have
en tendens til at gøre mange ting auto‐
matisk. Vi står op, bader, spiser mor‐
genmad, mv. uden nødvendigvis at
give hver enkelt ting opmærksomhed.
Ofte tænker vi på det, der skal ske lige
om lidt og længere ud i fremtiden, el‐
ler vi tænker på det, der skete i går
eller længere tid tilbage. Det betyder,
at vi ikke er til stede i det meste af vo‐
res liv. Det betyder også, at vi går glip
af de gode oplevelser, der ligger lige
for næsen af os. Mindfulness meditati‐
on er en metode til at opnå nærvær,
intensitet og livskvalitet – her og nu.

At blive ramt af kræft er en stressende
begivenhed for den kræftramte såvel
som for de pårørende. Fysisk påvirkes
kroppen af behandling og senfølger
såsom smerter og træthed og ændrin‐
ger i funktionsniveau og kropsopfat‐
telse. Socialt påvirkes familieliv og
arbejdsliv. Psykologisk oplever mange
symptomer på angst og depression og
sorg over at have mistet det raske liv,
og mange har overvejelser og bekym‐
ringer omkring fremtiden. Når man er
stresset kan det være svært at være i
nuet. Tankerne kan have en tendens til
at køre i ring, og følelserne kan have
en tendens til at blive overvældende.
Det er langt fra altid, at kræftramtes
stresspåvirkning slutter med behand‐
lingens ophør.

Mindfulness meditation
Mindfulness meditation er en medita‐
tionsform, der er udviklet i USA til
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Stress og mindfulness
meditation

Patientstøtteafdelingen i Kræftens Be‐
kæmpelse etablerer tilbud om Mind‐
fulness meditation i kræftrådgivnin‐
gerne i hele landet fra efterår/vinteren
2008. Aktuelt er det muligt at deltage
på 8 ugers kursus i Mindfulness medi‐
tation i Kræftrådgivningen i Holbæk,
Odense og Åbenrå.

Læs mere:
Hanh, T.N. (2006). Åndsnærværets
mirakel – En introduktion til medita‐
tion. København: Dansk Psykologisk
Forlag.
Kabat‐Zinn, J. (2000). Lige meget hvor
du går hen så er du der: At leve med
fuld opmærksomhed. København:
Borgen.

At ha` Underlivskræft er mange ting

HOVSA ‐ operation
Jeg har haft æggestokkræft siden 1995,
dengang i tredie stadie. Svulsten var
18 x 22 cm. Den dannede vædske i
bughulen og ved lungerne, jeg blev
tappet for væske 2 gange. Herefter fik
jeg 3 kemobehandlinger, for at få svul‐
sten mindre, men nej, det blev den ik‐
ke. Jeg lå i næsten 3 mdr. inden jeg
kunne blive opereret, på grund af mi‐
ne tal ikke var gode nok. Jeg fik blod‐
propper, lungebetændelse m. m. og
blev isoleret.
Operation igen i 1999, her fik jeg fjer‐
net livmoderhalsen, den plejer man at
tage med første gang, men så ville jeg
have forblødt, ved operationen i 1995.
I 2003 fik jeg en kikkertoperation, jeg
dannede igen polyp på toppen af ske‐
den. Samme kræftform som de sidste 2
gange.
I 2004 viste der sig igen en polyp. Atter
operation og der blev taget biopsier
som altid. Her fandt patologerne et
stk. biopsi fra bugvæggen, der var af
samme type som de forrige.
Jeg lever med min sygdom, med viden
om, at den kan komme igen.
Den 9. maj 2007, var jeg en tur på Bak‐
ken med børnebørn. Uheldigvis falder
jeg og slår mine knæ, dem lander jeg
på. Efter den dag havde jeg ondt, men
mener det var fra faldet. Der går 2 må‐
neder, så må jeg til lægen med min
fod, jeg havde pludseligt ondt, så jeg
slet ikke kunne støtte på den. Det viste
sig, at jeg havde en forstuvning, en
gammel skade som lægen sagde.
Jeg fik sportstape omkring, og skulle
skåne den lidt.
Jeg begyndte at få ondt over lænden,
så panodil blev almindeligt hver dag.
Da vi når 3. januar ringer jeg til min
ʺlivlineʺ på Næstved Sygehus, siger, at
nu er jeg klar til en skanning, jeg var
blevet tilbudt tidligere, det blev jeg

nogle uger senere. Jeg var hos lægen
og se billederne, ingen vej uden om,
jeg måtte have maven åbnet igen for 4.
gang. Det skulle foregå på Riget.
Jeg bliver indlagt på Riget mandag
d.18. feb. 2008 og opereres tirsdag
d.19. feb. 2008. Om mandagen er der
snak med læge, sygeplejerske og for‐
skellige undersøgelser blodprøver m.
m. Under samtalen med lægen, bliver
jeg klar over, at jeg har en risiko ved
operationen omkring at få stomi. Jeg
sagde ja til det og fik tid hos en stomi‐
sygeplejerske. Her målt, fik sort mar‐
kering på maven, både til tyk‐ og
tyndtarm.

Her havnede jeg, gik i ʺ ved ikke hvad
rumʺ . Dagene gik, til jeg skulle have
nyreprøve på Riget, før kemobehand‐
lingerne kunne komme i gang.

Denne dag var min redning, jeg møder
en narkoselæge, der spørger, hvordan
jeg har det. Jeg spurgte, hvor hun
kendte mig fra. Hun svarede, at hun
var med til operationen, det var hende,
der fortalte mig om operationen, jeg
skrev om. Jeg fortalte om mit ʺ ved
ikke hvad rumʺ jeg gik i, og mit dårlige
ben overskyggede alt, også, at jeg sta‐
dig har svulsten siddende over læn‐
den.
Narkoselægen sagde: Vi sætter os her
I alt dette her, er der aldrig nogen der over, så skal jeg fortælle dig, hvordan
har nævnt, at jeg havde risiko for at få det gik. Inden for en halv time, havde
et lymfødemben.
hun ringet 2 eller 3 steder. Jeg var kro‐
niker, som hun sagde. Jeg ville blive
Men ved denne operation gik det galt. kaldt ind til en ortopæd på Riget, og
Lægen begyndte at løsne svulsten,
jeg følte, jeg var hægtet på igen til at
hvor der var mulighed for det, men
leve. 1.april i år var jeg så til undersø‐
desværre fik jeg et hul i lysken hvor
gelse. Her blev jeg overført til Slagelse
blodet rendte ud.
Sygehus, og går nu til fys. her.
Jeg dannede også blodpropper, så jeg
Flere læger blev kaldt til, jeg miste‐
de meget væske, min krop havde kølet lærte at tage medicin med sprøjte
(blodfortyndende).
sig ned til 32. Man opdagede at det
venstre ben blev mørkere end det an‐
det, fik 5 ‐ 7 poser blod, m.m. kom på Et lille opråb til personalet på sygehu‐
sene at: I mit tilfælde, skulle jeg havde
intensiv afd. lå med respirator, hvor
været overført til fyss / ortopæd på
længe ved jeg ikke.
Riget eller Slagelse Sygehus ved ud‐
At jeg har været syg i disse mange år, skrivelsen.
har jeg lært at leve med, men dette har
været det værste, fordi jeg har fået en Jeg var også blevet kroniker. Det hav‐
de jeg ikke hørt, før jeg møder narko‐
ekstra sygdom, som jeg ikke under
nogen omstændigheder havde forestil‐ selægen.
let mig. Jeg havde sat mig ind i, at jeg
Jeg fik udleveret sprøjter, så jeg selv
havde en risiko for at vågne op med
kunne stikke mig, men der burde være
stomi, det var jeg afklaret med.
en beskrivelse om, hvor / hvordan jeg
Jeg blev udskrevet med besked om, jeg kan lave baner, svarende til dem, dia‐
hurtigst muligt skulle henvende mig
betespatienter får udleveret.
til bandagisten i Slagelse. Jeg ringede
dertil, men de havde kun de støtte‐
Hermed de venligste hilsener
strømper magen til de 2, jeg fik med
fra en optimistisk patient
hjem fra Riget.
Solveig Geertsen
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Kræftbehandling i Kina

Patienthistorie

Beijing d 08.05.08
Af Else Schmidt, kontaktperson hos Tidslerne

Een dag mere så rejser vi hjem efter 7 uger på
”Tainjin Cancer Univercity Hospital”. Vi har dels opholdt
os på sygehusets luksus afdeling til 1025 kr. pr. nat, eller i
den lejlighed, Jill og Frank havde lejet til os 2 km derfra
(5 kr. med taxa.)
Allerførst en stor tak til Jill og Frank, som har hjulpet os
helt utroligt. I har været der for os nat og dag, I har holdt
jer underrettet om min tilstand hele tiden, der har været
online telefon mellem jer og Dr. Ni, eller en dag hvor jeg
gik grædende fra afdelingen, havde sygeplejerskerne rin‐
get til jer, så I vidste besked. Vores ophold har været godt,
takket være jer, vi har kunnet tale om stort og småt, I er
dukket op med overraskelser, musik, kager, pandekager
og meget mere. I har taget jer af vores datter og barnebarn,
så de fik nogle oplevelser herovre. Ingen tak er for stor til
jer, I er nogle dejlige unge mennesker, så herfra os skal ly‐
de oprigtigt TAK.

drops over mange timer hver dag.
Jeg fik nærmest et chok, da man på MR scanningen kun‐
ne se en svulst på 9x6.5x5 cm. Ingen i DK havde fortalt mig
om den,(på CT scanning fra DK kunne den nemt ses!)
Ligeledes havde jeg en voldsom infektion i bughulen,
som nu var blevet kronisk. Det vidste jeg heller ikke. Der
havde dannet sig lommer af væv med væske inden i. Jeg
havde haft en stor hård knude under venstre lunge i ca. et
halvt år, som trykkede på mavesæk, og jeg kunne ikke spi‐
se eller synke min mad. Jeg tabte fuldstændig appetitten og
tabte derfor hele tiden i vægt.
Herovre sugede de 610 ml væske ud af den knude, og nu
efter at have fået alle de behandlinger for appetit m.m. så
kan jeg igen nyde at sætte mig til bordet og spise.

Behandlingen herovre har været meget intensiv, der er så
mange forskellige behandlingsformer, som er individuel
for hver patient. Min behandling blev også ændret hen i
forløbet, men kort kan jeg sige, at jeg har fået kemo direkte
Baggrunden for at tage til Kina, var en udsendelse i TV.
ind i svulsten gennem lysken, nu er den skrumpet så me‐
På det tidspunkt var jeg i kemo behandling for æggestok‐
get, at den ikke kan måles, kun ses som en skygge på bille‐
kræft, stadie 3 C, konstateret april 2006, opereret juni 2006,
det, det betyder, at den er ved at dø.
fjernet 2 kg metastase i Omentet, fjernet 40 cm tyktarm, fik
Den mængde kemo, jeg fik, er ca. ¼ del af, hvad de giver
Stomi, havde spredning i bughulen samt 2 steder, de ikke
i DK. Det har bevirket, at jeg blandt andet ikke har tabt hå‐
kunne fjerne på ca. 2‐ 2,1/2 cm.
ret.
I november 2007, kunne jeg ikke længere tåle Taxol/ Car‐
Jeg har fået Biokemisk rensning af blodet 2 gange. Dvs. at
boplatin, fik derfor Cisplatin, som havde modsat effekt,
man ligger i en maskine, a la dialyse, som renser blodet for
mine CA 125 tal steg, man turde ikke give mig mere af det.
urene celler, derpå tager de 100 ml ud og dyrker det i 10
Så holdt jeg en pause jul og nytår over, fik Caelyx i januar
dage, hvorpå det igen bliver givet i drops.
med den virkning, at jeg følte, at jeg døde lidt hver dag.Da
Samtidig med kemo har jeg fået alle mulige indsprøjtnin‐
de 3 uger var gået, og jeg igen skulle have Caelyx, sagde
ger samt drops for at stimulere hjerte, nyrer, lever m.m.
jeg stop, jeg kunne simpelthen ikke klare en omgang mere.
I begyndelsen, hvor jeg ikke kunne spise, fik jeg ligeledes
Bestemte, at hvis jeg skulle dø, så skulle det i alle tilfælde
sondemad.
ikke være på den måde.
Jeg har fået 7 gange Gendicine (forhåbentlig bliver det
Min familie og jeg havde i nogen tid puslet med tanken
snart frigivet i DK).
om behandling i Kina.
3 gange havde jeg en meget kedelig omgang, hvor ma‐
Jeg fandt Frank og Jills hjemmeside og kontaktede dem,
ven stoppede. Jeg har sammenvoksninger i tarmene, og det
fik sendt min journal, samt alle scannings billeder herover,
var mest pga. den infektion, jeg har. Derfor har jeg ligele‐
hvorefter Frank og Jill konsulterede lægerne her, og jeg fik
des fået flere gange antibiotika.
den besked, at man ville kunne hjælpe mig. Vi tog et lån i
De forsøgte at skylle min mave med varm kemo, det
huset og begav os af sted.
måtte de desværre opgive, de forsøgte også at finde flere
væske lommer.
Den første uge gik med undersøgelser, scanninger samt
opbyggelse af mit immunforsvar, med kinesisk medicin i
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Det danske sygehusvæsen ville kunne spare penge ved at
sende os herover, alt er billigere her.
Alt herovre foregår som i Dk— samme hygiejne forhold
m.m.

Hospitalets indgang

Min tilstand nu ved hjemrejsen er, at jeg nu igen kan spise,
og jeg nyder det. Jeg har tabt 7 kg herovre, men det skal
snart ændre sig.
Jeg er lidt svag til bens, men har jo også opholdt mig i
sengen det meste af tiden.
Der har dog været lejlighed til hyggelige ture ud i byen,
samt dejlig massage 5 gange.
Lige nu er vi 2 døgn i Beijing inden afrejse, og hvem er
med os, selvfølgelig Jill og Frank, de vil sikre sig, at vi
kommer godt herfra.
Om Kina kan jeg sige, at mine forestillinger er gjort til
skamme. Her er så rent og smukt alle vegne, selv på en 6‐
sporet vej går der folk rundt med fejekost mellem trafikken
og fejer det mindste cigaretskod op. Selv om søndagen
vandrer de rundt.
Alle er så utrolig flinke og smilende.
Hospitalets personale er helt unik. Man bliver puslet og
plejet, alle kræftpatienter skulle prøve det, bare én gang.
Dr. Ni, min kvindelige læge, hun er helt speciel. En aften,
hvor jeg var meget syg med forstoppelse, blev hun og sov
på hospitalet. Selv på hendes fridage, kom hun HVER dag
og så til mig. Gik en behandlingsplan i vasken, havde hun
straks en ny parat, altid giver hun håb.
Selve behandlingen er anderledes fra DK på den måde, at
man her tager sig af hele kroppen, så det er meget nemme‐
re at tåle kemoen. Jeg har ikke haft alle de bivirkninger,
som jeg fik derhjemme.
Alt i alt kan jeg kun anbefale at blive behandlet i Kina.
Det er ærgerligt, at vi først kommer, når vi næsten er opgi‐
vet, så jeg kunne ønske, at man fra DK ville sende de pen‐
ge, man sparer det danske system for, med herover, hvor
en MR Scanning f.eks. kun koster ca. 1.000 danske kroner.

Afskeden med personalet var helt speciel. Det lokale TV
kom og optog det hele, det sendes til 12 millioner menne‐
sker.
Sygeplejerskerne havde samlet ind til de 5 Olympiske
tøjdyr samt pyntet med balloner. Jeg havde skrevet et tak‐
kebrev, tegnet lidt på det og Ida, Hanne, Holger og jeg hav‐
de signeret. De fik hver en langstilket rød rose og også hver
en rav klump i kæde. Ingen har vist før givet rengørings‐
personalet en gave, der var tårer i alles øjne. Den lille eleva‐
torpige, fik også en, jeg syntes, hun var så sød. Tænk, at stå
der hver dag, bøje nakken tilbage og se hvilken etage, man
er på, smilende hver dag. Sikke en afsked, der var brug for
indtil flere lommetørklæder.
Rejser man herover, skal man have en med til at hjælpe.
Man skal selv lave mad og ordne pengesager, købe medi‐
cin m.m. Endnu engang en stor tak til Jill, Frank og Dr. Ni,
samt alle andre på afd. 16.
Hvordan resten af mit liv måtte blive, så har opholdet her
været en meget positiv oplevelse og med en ekstra stor tak,
til min elskede mand, som har været her for mig hele tiden,
rejser vi nu hjem og har taget kinesisk medicin med os
hjem, så alt det gode kan fortsætte. Jeg har det meget bedre
end da jeg kom. Rask bliver jeg aldrig, men jeg har vundet
tid.
Tak til alle
Else Schmidt

Afsked med personalet

Den 24.9. 2008 sov Else Schmidt stille ind
med sine nærmeste omkring sig.
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Radiologi ‐ en hemmelig behandlingsform

Interventionel radiologi er et alternativ til kirurgi, hvor indgrebet
udføres gennem et snit i huden på størrelse med spidsen af en blyant. Et eksempel
på interventionel radiologisk behandling er behandling af leverkræft ved brug af
såkaldt radiofrekvensbehandling. Indlæggelsestiden efter behandlingen kan oftest
begrænses til en enkelt dag, og man kan være tilbage på arbejde efter få dage. Alli‐
gevel kender kun få patienter til denne behandling som blandt andet kan gavne
mange kræftpatienter.
‐ Vi har brugt radiofrekvensbehandling til at behandle leversvulster og levermetastaser
i ti år, og vores resultater viser, at 44 procent af patienterne stadig er i live fem år efter behand‐
lingen, fortæller Dennis Tønner Nielsen, der er overlæge ved Radiologisk Afdeling på Århus
Sygehus. Han er en af de radiologer, der deltager i den årlige kongres, som den europæiske
sammenslutning af radiologer (CIRSE) i disse dage afholder i Bella Centret i København.
Det svarer til de bedste resultater fra kirurgiske indgreb, men her kan patienter undgå kniven,
siger han, og tilføjer: ‐ Desværre er radiofrekvensbehandlingen ikke udbredt herhjemme, fordi
patienter og læger ikke kender behandlingsmetoden. Vi håber, at vores resultater om overle‐
velsesdata fra Århus Sygehus er med til at højne kendskabet til metoden, for der er ingen tvivl
om, at antallet af patienter hjulpet af radiofrekvens kunne være meget højere. Alle kræftpatien‐
ter, der har levermetastaser, kan have gavn af behandlingen. Det gælder især patienter med
brystkræft og tyktarmskræft.

Der er gode resultater
med radiofrekvensbehandling mod svulster i
leveren.

Kræftcellerne koges
Interventionel radiologi er fællesbetegnelsen for teknikker, hvor specialuddannede læger bruger røntgenbilleder og
scannere til at guide indførelse af katetere og andre små instrumenter gennem eksempelvis kroppens blodårer. Instru‐
menterne bringes ind gennem huden via et snit, der ofte lægges i lysken, og som ikke er større end spidsen på en blyant.
Interventionel radiologi bruges til behandling af for eksempel åreforkalkning i benene og muskelknuder i livmoderen,
og til patienter med kræft i lever‐ og lunger, som er for dårlige til at kunne gennemgå en operation, eller som tidligere
har modtaget kemoterapi.
Radiofrekvensbehandling af leverkræft foregår ved, at radiologen fører en nål, der fungerer som en elektrode som kan
varmes op, ind i leveren til svulsten. Undervejs følges nålen via en ultralydsscanner, så lægen kan sikre sig, at nålen
præcist rammer svulsten.
Celler er meget temperaturfølsomme, og man ved, at de dør når temperaturen overstiger 45°C. Temperaturen lige om‐
kring nålen bliver ca. 100°C, og efter ca. 12 minutter vil et område, der dækker svulsten plus yderligere ½ cm af lever‐
væv omkring svulsten, være dødt. Behandlingen kan bruges på svulster op til 3‐4 cm.

12 minutters behandling
En af dem, der selv har lagt krop til interventionel radiologi, er Ingvard. For knap seks år siden fik Ingvard den besked,
at lægerne ikke kunne tilbyde mere behandling mod den leverkræft, som han led af. Han undersøgte imidlertid selv,
hvilke andre muligheder der var, og via et hospital i Tyskland kom han i kontakt med Århus Sygehus og Dennis Tønner
Nielsen. Han kunne behandle Ingvard med radiofrekvensbehandling – selve behandlingen tog omkring 10‐12 minutter i
fuld bedøvelse, og Ingvard har været sygdomsfri lige siden.
I forbindelse med konferencen i Bella Centret blev der afholdt et patientarrangement for at fortælle om interventionel
radiologi.
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Til orientering

‐ Patienter kender i dag ikke mulighederne for at blive behandlet med interventionel radiologi. Det vil vi gerne ændre,
for vi ser behandlingsteknikkerne som fremtiden. Derfor inviterede vi patienter, patientforeninger og politikere til et
arrangement, hvor danske radiologer og patienter fortalte om erfaringer med behandlingsteknikkerne inden for forskel‐
lige sygdomsområder, siger overlæge Poul Erik Andersen fra Radiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, som
leder mødet i Bella Centret.

Interventionel radiologi før og nu
Da røntgenstrålerne blev opdaget i 1895, tog det ikke lang tid før kendskabet til de nye ”X‐stråler” spredtes. Folk var
fascinerede af strålerne, som kunne se ind i kroppen, og røntgenbilleder blev tilbudt i omrejsende forlystelsesparker ved
siden af den skæggede dame og andre kuriositeter. Lidt mere ubemærket er det gået for sig, at den videnskab – radiolo‐
gien – der blev grundlagt med røntgenstrålernes opdagelse, i dag har udviklet sig til et behandlingsalternativ til kirurgi.
Behandlingsformen benyttes i dag på 10 danske hospitaler, deriblandt Rigshospitalet, Århus Sygehus, Aalborg Sygehus,
Kolding Sygehus, Gentofte Sygehus, Viborg Sygehus og Odense Universitetshospital.
Af Mette Vinter Weber
Kræftens Bekæmpelse
17‐09‐2008

Laserteknologi: Ny behandling dræber kræftceller med laser
Svenske forskere er klar med en ny metode til strålebehandling, hvor optiske fibre føres direkte ind i kræftknuden og
slår den ihjel med laserstråler. Forventningen er, at de første patienter kan behandles i april næste år. Den ny metode
mindsker bivirkningerne betydeligt, da man langt bedre kan styre laserstrålerne, så det kun er kræftcellerne, og ikke det
raske væv, der rammes af strålerne. Behandlingen kan ifølge hovedmanden bag bruges på alle typer og former for mas‐
sive tumorer.
Ingeniøren, 04‐07‐2008

Middelhavskost mindsker risiko for kræft
Et nyt forskningsprojekt offentliggjort i British Journal of Cancer, viser hvordan man kan mindske risikoen for kræft,
hvis man spiser mere som i middelhavsområdet ‐ dvs. højt indhold af frugt og grøntsager og lavt indhold af rødt kød og
mælkeprodukter, og fedtstof fra olivenolie frem for vegetabilsk fedt.
Undersøgelsen viser, at risikoen for at udvikle kræft falder med 12 procent ved at tilføje to elementer fra middelhavsko‐
sten til den daglige kost. Tilføjer man seks elementer falder risikoen med 22 procent. Et element kunne være at spise fle‐
re bælgfrugter og mindre rødt kød. Ved at erstatte smør med olivenolie nedsættes risikoen med 9 procent.
Fpn.dk, 03‐07‐2008

Kræftpatienter kan få nordisk ekspertråd
SFʹs sundhedsordfører Karl Bornhøft har foreslået, at det danske second opinion‐udvalg udvides til at være et nordisk
udvalg, så der kan komme flere eksperters bud på, hvad der kan gøres. Og det bakker sundhedsministeren op om.
‐Jeg synes, det er en udmærket ide at overveje mulighederne for et nordisk samarbejde. Og jeg vil gerne bede Sundheds‐
styrelsen tage en drøftelse med de andre nordiske lande med henblik på at udveksle erfaringer og eventuelle mulighe‐
der for et fremtidigt samarbejde, sagde Jakob Axel Nielsen (K).
Han understregede dog, at det ikke må betyde længere sagsbehandlingstid eller forringede tilbud til de danske patien‐
ter.
Altinget Sundhed, 05‐11‐2008
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Andre arrangementer
Tag på tur med KIU i 2009

Forsidebilledet!

Lørdag den 1. november 2008 har vi afholdt det årlige
møde i KIU for bestyrelsen og øvrige frivillige i KIU. På
mødet blev det besluttet, at fra den 10. september til den
13. september 2009 går KIU turen denne gang til Løgum‐
kloster i det smukke og historiske Sønderjylland.
Turen vil indeholde spændende foredrag og udflugter til
bl.a. Rømø.
Prisen for denne indholdsrige oplevelse forventes at være
omkring 2.500,‐ kr. men vil ikke overstige 3.000,‐ kr.
Vi håber på og ser frem til din deltagelse. Tilmelding til
turen kan ske på mailadresse: inasej@hotmail.com
eller mobil 31 19 95 19.
Kære KIU medlem: Tilmeld dig så hurtig som muligt,
og helst allerede nu, da der er et begrænset antal plad‐
ser.
Sidste frist for tilmelding er den 1. august 2009.
Du kan senest den 1. januar 2009 læse om turens detalje‐
rede indhold på KIUs hjemmeside, som du finder under
www.kiuonline.dk
Reserverer allerede nu datoerne i din kalender.
Ina Sejerslev

Jytte Fynbo

Jeg fik for nogen tid siden en anmodning fra formanden
for KIU, Lene Middelhede, om at udsmykke forsiden til
vort blad, der udkommer her i efteråret 2008.
Det gjorde hun, fordi hun vidste, at jeg er medlem af
Quilte Qunstnerne (ca. 25 udøvende, danske art‐quilt
kunstnere), som har udstillet på mange danske museer og
i udlandet.
Jeg indvilligede og resultatet ses på forsiden af dette
nummer!
Jeg har brugt mange tanker på at udforme motivet, som
skulle relatere til kvinder med kræft.
Jeg er selv tidligere kræftpatient, opereret for ovarie‐
cancer d. 2. maj 2007, hvor jeg ved samme lejlighed fik
stomi. Derpå 6 kemobehandlinger!

Generalforsamling 2009
Bestyrelsen i KIU ‐ Patientforeningen for kvinder der
har eller har haft Kræft i Underlivet, indkalder hermed
til ordinær generalforsamling til afholdelse søndag den
26. april 2009 kl. 10 på Pindstrup Centret, med dagsorden
ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og godkendelse af denne
3. Fremlæggelse af regnskab 2008 og godkendelse af dette
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 5‐7 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf det ene
kan være støttemedlem, samt af op til 7 suppleanter
7. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 4 uger inden 26.
april 2009.
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Derfor ønskede jeg at lave symboler for forløbet! Jeg har
tegnet og udklippet en kvindetorso (med ben), der har
bryster og skød, for at vise, at det er kvinden, der får
kræft i brysterne og i underlivet.
Figuren repræsenterer alle ”os” der har, eller har haft
kræft disse steder. Så delte jeg bagvæggen op i 3 forskelli‐
ge farver: Den blålilla til venstre, der symboliserer SYG‐
DOMMEN, den lyse i midten, der symboliserer BE‐
HANDLINGEN og den grønne til højre, der symboliserer
HÅBET,‐ håbet om helbredelse eller en forlængelse af
livet.
Så min forside er et realistisk syn på vort liv, men også en
hyldest til livet og et ønske om at leve det fuldt ud!
Jytte Fynbo, Odense, 79 år.

Materialer fra KIU
Nyhedsbreve, foldere, postkort og
plakater fra KIU kan rekvireres hos
Lene Middelhede
Formand for KIU
Rosenvænget 5A
8722 Hedensted
Tlf. 76 74 05 44
Mail: middelhede@hafnet.dk

Nyhedsbrevet og Hjemmesiden
Stof til Nyhedsbrevet og
Hjemmesiden www.kiuonline.dk
sendes til
Anny Locher
Søparken 22, Jels,
6630 Rødding
Tlf. 7455 2619
Mail: locherjels@mail.dk
Deadline for næste nummer af
Nyhedsbrevet er 25. marts 2009

Husk
underlivs
ugen
Uge 36
2009

Støt KIU
med en p
engegave

Vil du stø
tte KIU m
ed en gav
gene indsæ
e, kan pen
ttes på de
‐
nne konto
3001 ‐ Ko
Reg.nr:
ntonr.: 60
081751. D
at indbeta
et er vigti
lingen er
gt,
mærket m
ed ordene
ʹgave til K
IUʹ.

Bogtitler fra Merete:
Glem ikke de små ting:
Et liv i glæde:
Bevidsthed, bevidsthed, bevidsthed:
Sjælens hjerte:

Richard Carlsson
Sanna Ehdin
Anthony De Mello
Gary Zukav

Redaktionen tager ikke ansvar for
de indsendte råd og artikler.
Det er på læsernes eget ansvar
at benytte de indsendte råd.
M.v.h.
Red. Anny Locher

Hjælp os at hjælpe
KIU ‐ Patientforeningen for kvinder der har eller har haft
Kræft i Underlivet, er en landsdækkende patientforening.
Vi vil gerne kunne yde støtte og hjælp til de kvinder (og
deres pårørende), som rammes af underlivskræft samt
lave arrangementer over hele landet.
Dette er vanskeligt i dag, fordi vi mangler frivillige .
Har du lyst til at være med i arbejdet for at bedre forhol‐
dene for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet,
bedes du kontakte vores formand
Lene Middelhede
Formand for KIU
Rosenvænget 5A
8722 Hedensted
Tlf. 76 74 05 44
Mail: middelhede@hafnet.dk

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 for kvin‐
der der har eller har haft Kræft i
Underlivet.
Vi er en selvstændig forening, som
samarbejder med Kræftens Bekæm‐
pelse.
Pårørende og andre interesserede
er meget velkomne til at blive støt‐
temedlemmer i KIU.
Som medlem får man tilsendt et
ʺNyhedsbrevʺ 2 gange om året, lige‐
som man kan deltage i vores arran‐
gementer.
Nyhedsbrevet bliver også sendt til
onkologiske afd., læger osv.
Nyhedsbrevet trykkes i ca. 1900
eksemplarer.
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Rådgivning

KIUs bestyrelse 2008 ‐ 2009

Lene Middelhede, formand
Rosenvænget 5 A
8722 Hedensted
Tlf. 76 74 05 44
Mobil: 51 70 87 83
Mail: middelhede@hafnet.dk
Anny Locher
næstformand / redaktør
Søparken 22, Jels
6630 Rødding
Tlf. 74 55 26 19
Mail: locherjels@mail.dk
Marianne Nielsen, kasserer
T.H. Jensensvej 9, Øster-Snede
8723 Løsning
Tlf. 75 89 32 77
Mail: marianne@hafnet.dk

Lisbeth Rasmussen
Struervej 101
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 92 01
Mail: r_lisb@yahoo.dk
Birgitte Devantier
Deleuransvej 26
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 20 98
Mail: bird@ofir.dk
Mia Kildesgaard,
Silkegade 10
3700 Rønne
Tlf. 56 95 40 26
Mail: kildesgaard@privat.dk

Andrea Starp,
1. suppleant
Havrevænget 5
8600 Silkeborg
Mobil: 2622 2254
Mail: andrea_starp@yahoo.dk
Rigmor Krogh
2. suppleant
Huntuevej 34, Ingstrup
9480 Løkken
Tlf. 98 88 32 82
Mail: huntuen@mail.tele.dk
Helle Segato
3. suppleant
Peter Appels Vej 33, Ganløse
3660 Stenløse
Tlf. 45 85 61 22
Mail: behemima@tdcadsl.dk

Sonja Dinesen
Stenstykkevej 38
2650 Hvidovre
Tlf. 36 49 93 38
Mail: sdinesen@pc.dk

Indmeldelsesformular
Jeg ønsker at indmelde mig i KIU - Patientforeningen for kvinder der har eller har haft
Kræft i Underlivet.
Som aktivt medlem - kr. 100 pr. år (Kvinder der har eller har haft kræft i underlivet)
Som støttemedlem

- kr. 75 pr. år

(Pårørende eller andre interesserede)

Jeg ønsker også at være medlem af Kræftens Bekæmpelse
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Postnr. og by: _______________________________________
Telefon nr.: __________________

mobil. nr.____________

Indsendes til: KIU, c/o Kræftens Bekæmpelse, medlemsservice
att. Birthe Nielsen, Strandboulevarden 49,
2100 København Ø
Ønsker du at modtage e-mails fra os, bedes du sende din mail adresse til
Anny Locher - locherjels@mail.dk

