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Fyns Amt
Gyrid Hingebjerg
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Tlf. 65 97 51 51

Århus og Viborg Amter
Susie Lund
Brogade 45B
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 41 74
Mail: sol@overgaard.mail.dk

Hvem er KIU?
Vi er en gruppe kvinder, der selv har
eller har haft kræft i underlivet.
Den 1. september 2001 dannede vi
KIU, som er :
Patientforeningen for kvinder med
Kræft I Underlivet.
For at være medlem af foreningen be‐
høver man ikke at være medlem af
Kræftens Bekæmpelse.
Pårørende og andre interesserede er
meget velkomne til at blive støttemed‐
lemmer i KIU.
Som medlem får man tilsendt et
ʺNyhedsbrevʺ 2 gange om året.
Nyhedsbrevet bliver også sendt til on‐
kologiske afd., læger osv.
Nyhedsbrevet trykkes i ca. 1600 eksem‐
plarer.

Nyt fra formanden
Kære medlemmer.
Jeg vil gerne sige tak for jeres tillid til mig ved at vælge
mig som jeres formand.
Jeg håber, at jeg kan være med til at videreføre KIU i
samme gode ånd som de tidligere formænd. Jeg vil gerne
gøre en indsats for, at vi bliver synliggjort, så alle,
der har brug for os, ved, at vi eksisterer.
Vi er nu så heldige, at vi har en kontaktperson i næsten
hvert amt, og nu arbejder vi på at få en bedre kontakt til
sygehusene, så de ved, at de kan trække på os.
Vi har lige afholdt vores landsmøde på Brogården på
Fyn. Det blev et vellykket arrangement, hvor vi var 37
medlemmer, der deltog.

Tak for denne gang
Efter 2 år som redaktør for Nyhedsbrevet må jeg desvær‐
re trække mig, da jeg ikke har mulighed for at varetage
min uddannelse til lægesekretær, min familie, opstart af
KIU på Bornholm og KIU´s nyhedsbrev.
Jeg vil gerne sige tusind tak til de medlemmer, der har
været med til at sende artikler, redigere og ikke mindst
komme med forslag. De har været til stor hjælp.
Det har været en fornøjelse samt lærerigt at stå for Ny‐
hedsbrevet. Tusind tak for denne mulighed.
Jeg vil ønske Anny Locher, der overtager som den nye
redaktør, held og lykke med foreningens blad.
Med et ønske om en god sommer.

Vi havde et indlæg med overlæge Claus Høgdall, Rigs‐
hospitalet om ” Gynækologisk Cancer i Danmark med
fokus på nuværende og fremtidig forskning ”.
Efter festmiddagen var indehaveren af den erotiske butik
” Lust,” Hanne Stengaard, klar med sit indlæg.

Heidi Andreassen

Jeg var ikke selv med til vores generalforsamling i år, for
jeg skulle flytte i den weekend, men det skal jeg forhå‐
bentligt ikke næste år.
Vi havde den glæde, at Ladywalk i år gik til fordel for
KIU. Det er vi utrolig glade for.
Lidt om mig selv.
Mit navn er Lene Middelhede, jeg er 45 år, og jeg bor i
Hedensted sammen med mine 4 børn.
I 1997 blev jeg opereret for livmoderhalskræft og fik til‐
bagefald i 2004. Efter en vellykket kemo behandling på
OUH er jeg i dag rask.
I dag bruger jeg min tid som frivillig hjælper i Kræftråd‐
givningen i Vejle og på KIU.

Foreningens formål:
KIU´s vigtigste formål er,
at støtte og vejlede andre kvinder med kræft i underlivet
ved for eksempel at svare på ikke‐lægelige spørgsmål,
ved at videregive gode råd og praktisk vejledning samt
give mulighed for at formidle og udveksle erfaringer
mellem ligestillede.

I ønskes alle en god sommer.
Lene Middelhede

Kontaktpersoner og vejledere i KIU er frivillige, som har
eller har haft kræft og har deltaget i kurser hos Kræftens
Bekæmpelse.
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Jeg svømmer for livet
År 2000 blev mit skæbneår. Jeg blev opereret for ovarie‐
cancer i april, og min verden faldt sammen.
Heldigvis var onkologen, der skulle stå for min kemobe‐
handling, i stand til at indgyde mig det håb og den styr‐
ke, der skulle til for at klare den første kemokur ‐ og det
var jo ikke så slemt, som jeg havde frygtet.
Midt i kemoforløbet startede jeg på varmvandsgym‐
nastik. Først foregik det på et plejehjem og senere i svøm‐
mehallen i Holstebro. Det var en ildsjæl, som selv havde
ovariecancer, der fik det startet, og jeg er dig evig tak‐
nemmelig, Susanne!
I forbindelse med varmvandsgymnastikken kunne man
frit bruge svømmehallen, og jeg begyndte at tage tidli‐
gere afsted og svømme nogle baner før gymnastikken.
I 2001 var jeg så heldig at komme på et Body Image kur‐
sus med Kræftens Bekæmpelse. Det foregik i Blokhus og
var et godt og inspirerende kursus. Deltagerne havde fri
adgang til badelandet, og det benyttede vi os af så snart,
det var muligt.
Sådan gik det et par år og mine kræfter begyndte heldig‐
vis at komme tilbage. Men det er et sejt træk, og jeg har
den dag i dag stadig problemer med benene. Taxolen
angreb nerverne, og det bliver kun langsomt bedre.
2004 var det slut med varmvandsgymnastikken. Fysiote‐
rapeuten, der underviste, blev gravid, og der kom aldrig
en anden i hendes sted. Men jeg bestemte mig for at fort‐
sætte med at svømme. I starten blev det ikke til så mange
baner, men jeg begyndte at mærke en bedring i min kon‐
dition.
For et år siden fik jeg et par svømmebriller, og nu be‐
gyndte jeg at svømme med hovedet under vandet.
Det lyder banalt, men jeg er 56 år og har aldrig lært at
svømme andet end selvlært brystsvømning.

Sådan !
Humor og smil samt 36 grader varmt vand gør mandag
morgen til en hyggelig start på ugen for en flok begejstre‐
de personer fra Slagelse området.
Alle har det til fælles, at de har været ramt af en kræftsyg‐
dom.
Alvoren lurer naturligvis under overfladen, men hele hol‐
det er enige om:
ʺAt en dag uden smil er en tabt dagʺ
‐ og dette livsbekræftende slogan præger hele undervis‐
ningen.
Hver uge i vinterhalvåret mødes man i Slagelse svømme‐
hal. En specialuddannet instruktør fra AOF har sammen‐
sat et øvelsesprogram, som på en fleksibel måde ta’r hen‐
syn til den enkeltes stærke og svage sider. Alle er de eni‐
ge om, at de har stort udbytte af træningen.
Varmtvandsbassinet, som er opvarmet til 36 grader, har
en variabel dybde. Alle kan bunde overalt i området, og
man behøver overhovedet ikke at kunne svømme for at
deltage og få udbytte af træningen.
En hel del hjælpemidler gør de enkelte øvelser sjovere og
mere givtige med hensyn til den genoptrænende effekt.
Svømmeholdet består af 11 kvinder og 1 mand.
På holdet kan de imidlertid godt finde plads til lidt flere
deltagere, som har haft samme sygdomsforløb.
Nogle af kvinderne påpeger, at en ekstra mand på holdet
ville være gavnligt for at lægge en dæmper på ham, de
har.
Han kalder for øvrigt kvinderne for ʺHavfruer.ʺ
Det med en ekstra mand på holdet er nok rigtigt nok,
ʺmen så har jeg jo ikke alle ʺHavfruerneʺ for mig selv,ʺ siger
ene ʺHavmandʺ i bassinet, John Friedrichsen, med et glimt
i øjet.

Jeg svømmer nu 1000 m 2‐3 gange ugentlig, og jeg er ble‐
vet fuldstændig afhængig af det.
Min kondition er bedre, end før jeg blev syg.
Jeg har tabt mig (og jeg vil gerne tabe mere).
Men det bedste er, at mine CA125‐tal falder lige så stille
for hver gang, jeg får dem taget (hver 3. måned).
Jeg kan kun på det varmeste anbefale at gå i gang med
motion. Det er jo ikke sikkert, at det skal være svømning,
men det var så lige det, der tiltalte mig.
Jeg glæder mig til at skulle på skiferie og mærke, om løj‐
perne er blevet lettere at komme op ad.

Tilmelding eller eventuelle forespørgsler kan ske til :
Solveig Geertsen på telefon 23 30 54 99.
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Lisbeth Rasmussen
Medlem af KIU`s bestyrelse

Bestyrelsen i billeder

Formand
Lene Middelhede
Livmoderhalskræft

Medlem / redaktør
Anny Locher
Ovariekræft

Medlem
Lisbeth Rasmussen
Ovariekræft

1. suppleant
Mia Kildesgaard
Ovariekræft

2. suppleant
Anna Grethe Søren‐
sen
Ovariekræft

Næstformand
Sonja Dinesen
Ovariekræft

Kasserer
Marianne Nielsen
Livmoderkræft

Sekretær
Mette Lauritzen
Livmoderhulekræft

Medlem
Lena Fogh Johansen
Ovariekræft

3. suppleant
Pia Taube Jensen

4. suppleant
Mona Hansen
Livmoderhalskræft
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Bækkenbund ‐ funktion og træning
Bækkenbundstræning er vel næppe den sjoveste form for
træning, man kan forestille sig, så motivationen skal
komme fra en selv som et ønske om at få bedre kontrol
og større tillid til bækkenbundens funktion i dagligda‐
gen.
Bækkenbunden er den muskelgruppe, som danner bund
og dermed støtte for underlivsorganerne, og når den er
velfungerende og veltrænet lukker omkring endetarm,
skede og urinrør.
Bækkenbunden og skeden kan tage skade af behandling
for underlivskræft, så bækkenbundens funktion svækkes,
og det kan opleves som svært at holde på vandet eller
luften, eller det kan føles smertende og vanskeligt at gen‐
nemføre samleje.
Undersøgelser viser, at op mod 75 % kan hjælpes til at få
en stærkere bækkenbund og større kontrol ved at lave
bækkenbundsøvelser. For at få det bedste udbytte af
øvelserne er det vigtigt, at de udføres korrekt.
Hvis du er i tvivl eller har meget nedsat følelse i området,
kan det være en god ide at få hjælp hos en fysioterapeut
med særlig interesse– og arbejdsområde indenfor gynæ‐
kologi og inkontinens.
Når bækkenbunden er velfungerende, behøver man ikke
tænke over at spænde musklerne, inden man f.eks. ho‐
ster, griner eller løfter.
Er bækkenbunden svag, kan det være under ovennævnte
aktiviteter, at man opdager ikke at kunne holde på van‐
det fra urinrøret eller luften fra endetarmen.
Bækkenbunden kan trænes i forskellige udgangs‐ stillin‐
ger: liggende, siddende og stående. Det er min erfaring,
at de fleste finder det lettest at begynde træning i liggen‐
de stilling med let bøjede ben.
Knib sammen omkring endetarmen og føl bækkenbun‐
den spænde og lukke sammen. Hold spændingen i 6 ‐ 8
sek. Prøv om du kan slippe spændingen langsomt og
kontrolleret og hold pause lige så længe, som du kniber.
Gentag øvelsen 10 gange eller mere ‐ afhængig af hvor
trænet du er i forvejen. Målet er, at hver øvelse udføres
kontrolleret, og derfor er det vigtigt ikke kun at fokusere
på at gøre det mange gange.
Det er fint at nå op på 20 ‐ 25 gange.
Karen Mark, Fysioterapeut,
RehabiliteringsCenter Dallund
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Male‐weekend i oktober
KIU arrangerer male‐weekend lørdag‐søndag den 14.‐15.
oktober på Korsør Danhostel, der ligger smukt i Sven‐
strup, så det er nemt at komme til også for de medlem‐
mer, der bor vest for Storebælt.
Vi forestiller os, at du gerne vil
‐ male ”noget, der forestiller”, eller
‐ male abstrakt, eller
‐ male dine tanker, eller
‐ tegne og
‐ blive inspireret og inspirere.
Der vil selvfølgelig være en lærer, der ved noget om at
male og at tegne, og hun har selv haft underlivskræft og
har været med i KIUs åbent hus.
Du kan anvende blyant, kul, farvestifter, akvarel og akryl,
som du har lyst.
Du medbringer selv materialerne. Har du ikke nogen ma‐
terialer, finder vi ud af det. Vores lærer vil også medbrin‐
ge nogle helt andre muligheder.
Der vil blive indkvartering i enkeltværelser.
Arrangementet omfatter foruden maling inden‐ eller
udendørs, frokost med 1 øl/vand, eftermiddagskaffe/‐te,
middag lørdag med 1 gl. vin, morgenmad, frokost med 1
øl/vand og eftermiddagskaffe/‐te søndag.
Weekenden starter kl. 11.00 lørdag og forventes at slutte
omkring kl. 15.00 søndag.
Du skal regne med en egenbetaling på 300 kr., der dæk‐
ker hele arrangementet. Befordring er for egen regning.
Deltagerantallet er begrænset til max. 20 personer.
Nærmere oplysninger og tilmelding sker til :
Mette Lauritzen, telefon 4731 6711 eller
e‐mail adr. mette@lauritzen.dk

Generalforsamling 2006
Søndag den 30. april afholdt KIU ordinær generalforsam‐
ling på Brogården ved Middelfart.
Som dirigent fungerede Anna Grethe Sørensen livligt og
kompetent.
I sin beretning nævnede formanden, Sonja Dinesen,
blandt KIU’s 2005‐aktiviteter arrangementet i Vejle med
Sanne Neergaard over emnet ”Når der går sutsko i sexli‐
vet”, temadagen i Århus om eksistentielle spørgsmål
med Ole Raakjær og det fælles møde i Vejle mellem KIUs
bestyrelse og kontaktpersoner.
Desuden har der været interviews med underlivskræft‐
ramte kvinder i nogle af Danmarks mest læste ugeblade.
Marianne Nielsen gennemgik regnskab 2005 og udtrykte
glæde over, at KIU’s udgift til revisionsfirmaet var næ‐
sten halveret. Regnskabet godkendtes med enkelte be‐
mærkninger fra forsamlingen.
Bestyrelsen havde foreslået nogle ændringer af vedtæg‐
terne med det primære sigte at have vedtægter, der var i
overensstemmelse med virkeligheden. Alle ændringsfor‐
slag godkendtes.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket god‐
kendtes enstemmigt.
Alle suppleanter samt 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer
udtrådte af bestyrelsen. Til bestyrelsen gen‐ og indvalg‐
tes som ordinære medlemmer: Sonja Dinesen, Lene Mid‐
delhede, Marianne Nielsen, Anny Locher, Lisbeth Ras‐
mussen, Lena Fogh Johansen og Mette Lauritzen. Til be‐
styrelsen nyvalgtes følgende suppleanter: Anna Grethe
Sørensen, Pia Taube Jensen, Mona Hansen og Mia Kildes‐
gaard.
Under Eventuelt fastsattes næste års landsmøde og gene‐
ralforsamling til lørdag den 28. og søndag den 29. april
på Brogården, Middelfart.
Nyhedsbrevets redaktør, Heidi Andreassen, trak sig fra
posten på grund af uddannelse og arbejdspres og i stedet
ønskede Anny Locher at indtræde. Den nye redaktør, der
også redigerer KIU’s hjemmeside, bad medlemmerne
være behjælpelige med indhold til Nyhedsbrevet.

KIU landsmøde
Så var det igen tid til at mødes ved foreningens årlige
landsmøde. Nye medlemmer fik mulighed for at skabe
nye kontakter og bekendtskaber. For andre var der god
mulighed for at gense venner.
Dagen forløb med nyt fra
bestyrelsen om hvilke planer

man havde for fremtiden
o.s.v.
Om eftermiddagen var der et meget interessant foredrag
om ”Gynækologisk Cancer i Danmark med fokus på nuværen‐
de og fremtidig forskning” som blev holdt af overlæge Claus
Høgdall.
Man kunne derefter se
filmen ”I nød og lyst ”.
Vi var alle godt sultne, da
det var tid til at få noget at
spise.
Senere på aftenen var en
af pigerne fra butikken
” Lust” i København på besøg.
Hun viste os nogle af de produkter, der kunne købes i
deres butik.
Se også www.Lust.dk

Dette gav anledning til
en del morskab.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Dagen afsluttedes
med lidt hygge
snak.

Skrevet af:
Mette Lauritzen

De heldige vindere
af årets konkurren‐
ce.
Tak for de flotte gaver og nogle dejlige dage.
Skrevet af: Heidi Andreassen
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Kræftrådgivninger
København og Frederiksberg
Strandboulevarden 55, 2100 København Ø
Tlf.: 35 25 77 00 Fax: 35 25 77 11
e‐mail: koebenhavn@cancer.dk
Mandag ‐ Torsdag kl. 09.00 ‐ 16.00
Fredag kl. 09.00 ‐ 14.00
Frederiksberg
Magnoliavej 9, 2000 Frederiksberg, Sognehuset
Onsdag i ulige uger fra kl. 16.00 ‐ 18.00.
Kontakt: Grete Andersen på tlf. 33 31 77 89.
Vestsjællands Amt
Haselvænget 5, 4300 Holbæk.
Tlf.: 59 44 12 22.
e‐mail: naestved@cancer.dk
Mandag, onsdag og torsdag kl. 9.00 ‐ 15.00
Københavns Amt
Nørgaardsvej 10, 2800 Kongens Lyngby
Tlf.: 45 93 51 51 Fax.: 45 93 28 44
e‐mail: lyngby@cancer.dk
Mandag ‐ torsdag kl. 09.00 ‐ 16.00
Fredag kl. 09.00‐14.00
Frederiksborg Amt
Møllestræde 6, Baghuset, 3400 Hillerød
Tlf.: 48 22 02 82
Fax: 48 22 02 88
e‐mail: hillerod@cancer.dk
Mandag‐torsdag kl. 09.00 ‐ 16.00
Fredag kl. 09.00 ‐ 14.00
Roskilde Amt
Jernbanegade 16, 4000 Roskilde
Tlf.: 46 30 46 60 fax: 46 30 46 61
e‐mail: roskilde@cancer.dk
Mandag ‐ torsdag kl. 09.00 ‐ 15.00
Fredag efter aftale. Tidsbestilling er nødvendig.
Køge
Torvet 11, 1. sal t.v., 4600 Køge
Tlf. 56 63 82 29 fax: 56 63 82 44
e‐mail: roskilde@cancer.dk
Torsdag Kl. 16.00 ‐ 19.00, torsdag kl. 16.00 ‐ 19.00.
Tidsbestilling er mulig, men ikke nødvendig.
Vejle
Blegbanken 3, 7100 Vejle
Tlf. 76 40 85 90 Fax 76 40 85 91
e‐mail: vejle@cancer.dk
Mandag, onsdag, torsdag kl. 10—16, tirsdag kl. 10—20.
Fredag lukket
Storstrøms Amt
Dania 5, 1. sal, 4700 Næstved
Tlf.: 55 74 04 00 Fax: 55 77 22 84
E‐mail.: naestved@cancer.dk
Mandag ‐ torsdag kl. 09.00 ‐ 16.00
Fredag kl. 09.00 ‐ 14.00
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Fyns Amt
Vesterbro 46, 5000 Odense C
Tlf.: 66 11 32 00 Fax: 66 13 06 18
e‐mail: odense@cancer.dk
Mandag ‐ torsdag kl. 09.00 ‐ 16.00
Fredag kl. 09.00‐14.00
Sønderjyllands Amt
Nørreport 4, 1., 6200 Aabenraa
Tlf.: 74 62 51 50 Fax: 74 62 51 24
e‐mail: aabenraa@cancer.dk
Mandag ‐ torsdag kl. 09.00 ‐ 16.00
Fredag kl. 09.00‐14.00
Ribe Amt
Jyllandsgade 30, 6700 Esbjerg
Tlf. 76 11 40 40 Fax. 76 11 40 41
e‐mail: esbjerg@cancer.dk
Mandag ‐ torsdag kl. 09.00 ‐ 15.00
Fredag efter aftale
Ringkøbing Amt
Codanhus, Fredensgade 10, 7400 Herning
Tlf.: 96 26 31 60 Fax.: 97 16 89 43
e‐mail:herning@cancer.dk
Mandag ‐ torsdag kl. 09.00 ‐ 15.00.
Fredag efter aftale
Holstebro
Netværks Cafeen, Danmarksgade 13 A, 1.
7500 Holstebro
Tlf. 96 26 31 60
Torsdage 9.00 ‐ 15.00 og efter aftale
Århus Amt
Nørrebrogade 44, bygning 12, 1. sal, 8000 Århus C
Tlf.: 86 19 88 11, Fax: 86 19 78 79
E‐mail: aarhus@cancer.dk
Mandag ‐ torsdag kl. 09.00 ‐ 16.00
Fredag kl. 09.00 ‐ 14.00
Fælles rådgivningscenter for Kræftens Bekæmpelse, Hjertefor‐
eningen og Viborg Amt samt Rådgivningen i Thisted
Viborg Amt
Banegårdspladsen 2, 1. sal, 8800 Viborg
Tlf. 8660 1918
e‐mail: rdg.vib@vibamt.dk
Mandag‐Onsdag kl. 10.00 ‐ 16.00
Torsdag 10.00 ‐ 18.00
Fredag kl. 10.00 ‐ 14.00 efter aftale
Nordjyllands Amt
Vesterå 5, 9000 Aalborg
tlf.: 9810 9211
e‐mail: aalborg@cancer.dk
Mandag‐Torsdag kl. 9.00 ‐ 16.00
Fredag kl. 9.00 ‐ 14.00
Bornholms Regions Kommune
Bornholms Centralsygehus, Medicinsk Center
Ullasvej 8, 3700 Rønne
Telefon: 56 90 91 98, hverdage mellem 11.30 og 12.00
Psykolog Hanne Nødskov

Træffetider på Rigshospitalet i ‐ 10 år

KIU ‐Træffetider

Den 11. november 1996 var vi 4 kvinder, der sammen
startede ” Træffetid på Rigshospitalet.”

Rigshospitalet, København:
Blegdamsvej 9, opgang 5, 4. sal i Personalerummet 5043

Vi havde hver for sig været på Basiskursus på Kræftens
Bekæmpelse (KB) og fandt via KB sammen.

11. september
9. oktober
13. november
11. december

Vi var ikke i tvivl om, hvad vi ville. Vi ville hjælpe andre
kvinder, der havde fået underlivskræft. Vi kontaktede
Rigshospitalet og fik et lokale, vi måtte benytte, satte pla‐
kater op, fik lavet folder med vores mødedatoer osv.

2006
2006
2006
2006

Husk lukket i juli og august måned
Frederiksborg Amt ‐ Kræftrådgivningen i Hillerød:

11. november mødte vi alle 4 op. Vi var meget spændt på,
om der mon kom nogen. Var det nu det rigtige, vi gjorde.
Den aften kom der een kvinde, efterfølgende har der væ‐
ret rigtig mange kvinder til vores Træffetid ‐ og mange
har givet udtryk for, at det har hjulpet dem meget at
komme i gruppen og tale med andre kvinder, der har
oplevet det at få kræft i underlivet. Meget bliver diskute‐
ret: behandling, bivirkninger, seksualitet, gode råd. Der
er blevet grædt, og der er blevet grinet.
Sygeplejerskerne på 5043 har været fantastisk hjælpsom‐
me. Vi må låne køkkenet, så vi kan lave the og kaffe. Og
nu må vi også låne Personalerummet, så vi kan være på
5043, når vi har Træffetid.
Lena, der har været med fra starten, stopper som vejleder
på Træffetid. Hun er netop blevet færdig som NLP‐
terapeut og vil fremover arbejde som terapeut. Vi vil ger‐
ne takke Lena for et rigtigt godt samarbejde og ønske
hende held og lykke fremover.
Fremover vil Lene og Joan være til Træffetiden. Det er
den 2. mandag i måneden, og det er mellem kl. 17 og kl.
19. Hvis du har lyst til at være vejleder, er du velkommen
til at kontakte os.
Skrevet af: Joan

WWW.kiuonline.dk
Besøg vores hjemmeside og
bliv løbende orienteret om arrangementer m.m.

KIU i Frederiksborg Amt har træffetid hos Kræftens Bekæmpel‐
ses rådgivning i Hillerød.
Adressen er Møllestræde 6, Baghuset, Hillerød. Vi mødes efter
aftale.
Kontakt KB i Hillerød, tlf. 48 22 02 82 eller
Mette Lauritzen, tlf. 47 31 67 11 for at aftale tidspunkt.
Vejle Amt ‐ 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 Centralsygehus:
Ullasvej 8, 3700 Rønne
Hovedindgangen.
Den første mandag i hver måned.
Kl. 19.00– 21.00
Vi sidder ved små borde uden for cafeteriet.
Århus amt:
Kiu i Århus Amt har træffetid efter aftale hos Kræftens Bekæm‐
pelses rådgivning i Århus.
Adressen er Nørrebrogade 44, Århus Sygehus 12, 8000 Århus.
Tlf. 86 19 88 11
Kontaktperson: Susie Lund, tlf. 86 68 41 74

I træffetiden har du mulighed for at møde tidligere
og nuværende 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 tavs‐
hedspligt.
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En eftermiddag med Ghita Nørby
Med et stort varmt smil bød Githa Nørby os indenfor i sit
hjem, men samtidig også ind bag en af hendes store ud‐
fordringer her i livet.

Med den besked tog jeg hjem og overvejede ”tilbuddet.”
For Ghita kom diagnosen som et chok, og hendes første
tanke var, at det er synd for Svend, hendes mand.
”Sådan er kvinder jo oftest, først omsorgsfulde over for deres
nærmeste. Men faktisk er det jo mest synd for den kræftramte, ”
konstaterer hun.
Efter at have gennemtænkt situationen beslutter hun sig
til at få 4 kemobehandlinger.
”Jeg turde ikke sige nej til behandlingen, selv om jeg har nåle‐
fobi”, fortsætter Ghita og bliver en smule blank i øjnene.

For ca. 10 år siden fik Ghita Nørby konstateret kræft i
livmoderhalsen, og dette er en af grundene til, at hun i
dag er protektor for KIU.
Mette og jeg skulle mødes med Ghita Nørby, en stærk
personlighed og ikke mindst et forbillede for mange men‐
nesker.
Ung som gammel har på et eller andet tidspunkt set eller
hørt om denne ildsjæl. Så hvem ville ikke have sommer‐
fugle i maven før et sådant møde.
Vi ankom til Ghita Nørbys meget hyggelige træhus. I dø‐
ren blev vi mødt af Ghita og hendes to dejlige hunde. Vi
satte os i de bløde møbler i dagligstuen.
Jeg satte mig i sofaen, hvilket åbenbart passede den ene af
hundene helt fint. Den valgte at lægge sig hos mig. ”Go´
hund”.
Ghita´s meget spændende hjem og hendes naturlige må‐
de at være på gav hurtigt sommerfuglene i maven lov til
at flyve væk og forsvinde. Det var som at sidde hos sin
veninde en eftermiddag og snakke om løst og fast.
For ca. 10 år siden fandt gynækolog Arne Berget en
vandcyste hos Ghita. Da man bortopererede cysten, fandt
man celleforandringer, som også blev fjernet. Dette fore‐
gik på Gentofte Sygehus.
Diagnosen viste sig at være livmoderhalskræft. Patolo‐
gerne mente, at der skulle kemoterapi til, før man kunne
være sikker på, at man havde fået bugt med kræften.
” Jeg talte med en ganske forfærdelig læge på Herlev Amtssyge‐
hus, som fortalte mig, at behandlingen ville bestå af otte gange
kemoterapi.”
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Kemobehandlingerne modtog hun på Odense Sygehus,
da Ghita og hendes mand lige var flyttet til Fyn på det
tidspunkt.
”Selve forløbet kom jeg forholdsvis let og ubesværet igennem.
Jeg var en af de heldige, som ikke mistede håret, hvad jeg var
glad for.
Kemobehandlingen havde jeg ikke de store problemer med og
havde det derfor rimelig godt. Jeg tror, det hjalp mig at være et
nyt sted, så jeg kunne fokusere på noget andet.”
Ghita fortalte, ”Jeg følte mig skamfuld over at have fået kræft.
Et pjok uden styrke og uden værdi. En sådan situation skal
man på intet tidspunkt acceptere at leve med. Man skal finde
noget, der kan hjælpe én til at komme igennem det. For mig var
det bl.a. at læse gode bøger. Sigel er en af de forfattere, jeg synes
godt om.”
”Det at få konstateret kræft er et stort psykisk pres, som hver
person håndterer forskellig. Selv den mindste ting kan for no‐
gen have stor indflydelse.
Det værste for mig var fortvivlelsen og rædslen, der hele tiden
var til stede under hele forløbet. Min bror døde af kræft, så min
familie og jeg var selvfølgelig bekymrede for, hvordan det skulle
gå.
Det gjorde det ikke lettere, at sygehuspersonalet dengang var
iklædt ”rumdragter”, (kemo er jo gift). Noget, der skræmte mig
meget, var lyden af den konstant dryppende gift. Jeg fik perso‐
nalet til af stoppe den, den var jo ikke nødvendig!”
Ghita fremhæver Kræftens Bekæmpelse og patientfor‐
eningernes tilbud, som et godt supplement. Her kan man
få kontakt til mennesker, som har erfaring med den type
kræft, man har.
”Jeg synes, det er vigtigt, at man som den ”syge” ikke bebyrder
sine nærmeste med hele tiden at tale om sygdommen, men i
stedet for benytter sig af de tilbud, der findes, såsom kontakt‐,
støttegrupper, kræftpsykologer og foreninger.”
Imedens Ghita fik kemo, tog hun store mængder af kon‐
centrerede vitaminer og gik til alternativ behandling,
som hun varmt anbefaler.

”Visualiseringen hjalp mig til at bevare et positivt syn på den
ellers ubehagelige kemobehandling. Det var vigtigt for mig at
forstå formålet med at modtage kemoterapien.”
Før sygdommen blev konstateret, var Ghita inde i en pe‐
riode med for mange opgaver, og hendes immunforsvar
var helt i bund. Stress og for meget arbejde er nogle af de
ting, hun i dag mistænker for at være medvirkende til, at
hun fik kræftsygdommen. Hun er derfor meget mere
opmærksom på, hvor meget hun siger ja til arbejdsmæs‐
sigt.
Lige som så mange andre patienter oplevede Ghita, at
oplysningerne fra behandlernes side vedrørende syg‐
dommen, behandlingen samt konsekvenser deraf var
mangelfulde .
”Jeg ved ikke hvor meget man bliver oplyst i dag, men dengang
var det ikke meningen, at kvinderne skulle informeres så me‐
get.” ”De er jo i forvejen slået helt ud,” siger Ghita og ryster
på hovedet.
Under samtalen kom vi ind på, hvor vigtigt det er, at man
søger læge med det samme, hvis man fornemmer, at der
kan være noget galt, selv om man er bange for svaret.
Hvis den alm. praktiserende læge ikke kan hjælpe, er det
vigtigt, at lægen sender patienten videre til en specialist.
De fleste patienter finder hurtigt ud af, at der er stor for‐
skel på de læger, man kommer i kontakt med under et
sygdomsforløb. Dette er også noget, Ghita Nørby kan
nikke genkendende til.

Ghita har ikke haft det fysisk dårligt på grund af behand‐
linger eller bivirkninger.
Motionsmæssigt har hun ikke været særlig aktiv, men er
dog blevet mere flittig også på grund af en nylig knæope‐
ration.
Ghita har fået en af de store bolde ind i sit liv.
”Deres farve og facon gør en i godt humør,” siger hun og smi‐
ler. ”Motion keder mig, men jeg forstår, at det er vigtigt for at
bevare et godt helbred.”
Foruden disse motionsbolde anbefaler hun støttestrøm‐
per samt ris‐bolde, der er gode mod ”dødefingre”.
Ghita Nørby er også protektor for Børnecancerfonden og
besøger af og til børneafdelingen på Rigshospitalet. Hun
fremhæver, at der i dag dør færre børn af kræft end tidli‐
gere, dog stadig ca. 25% af de sygdomsramte. Jo yngre
barnet er, jo større chance er der for total helbredelse.
Ghita synes, at de farvede armbånd er en god ide at mar‐
kedsføre kampen mod kræften på.
Tiden var løbet fra os, og det var på tide at sige tak for en
dejlig eftermiddag. Ghita og hendes hunde fulgte os ud.

Ved spørgsmålet om, at kræftsygdommen havde ændret
noget i Ghitas liv, svarede hun.
”Den har bragt mig i nærheden af døden. Det er svært at forstå.
Når man får en diagnose som kræft, er det som om tiden står
stille. Døden kommer helt tæt på, indtil man når til den første
kontrol, hvor lægen giver besked om, at alt ser fint ud.
Man strækker sig lettet. . .
Men ved næste undersøgelse dukker tvivlen og frygten op igen.
Usikkerheden forsvinder aldrig helt.
Jeg er blevet meget mere lydhør over for kroppens signaler og
føler en stor taknemmelighed for livet. Det er jo sjovt at være
her på jorden.”
”Man gør sig også den tanke, skulle der virkelig så meget til,
for at vi kan forholde os til vores tilværelse på en anden må‐
de ?”
”Efter en sygdom som kræft, bliver erfaringen hos en. Man
bliver ikke ved med at være negativ. Efter nogen tid bliver man
taknemlig for at være en af de heldige, som blev en erfaring
rigere. Så svaret må være, ja. Sygdommen rykker ved ens tilvæ‐
relse på mange måder.

Ghita Nørby med
en af hendes dejli‐
ge hunde.
”Hundene er en
del af vores fami‐
lie.”

Idet vi kørte fra hende, kunne jeg ikke lade være med at
tænke på, hvilken god oplevelse det havde været at få lov
til at komme ind i hendes hjem og opleve hende helt tæt
på, hendes smittende positivitet og åbenhed.
Tusind tak for din måde at være på Ghita.
Skrevet af: Heidi Andreassen og bistået af Mette Lauritzen
Godkendt af: Ghita Nørby
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Taks ‐Taxol
I efteråret 2005 blev jeg af min gode veninde, Birte, gjort
opmærksom på, at der i Skovbladet var en artikel om
taks. Hun mente, at artiklen ville være interessant for
mig, da jeg havde fået kemobehandling med Taxol.
Det er underligt at tænke på, at et så giftigt træ kan levere
meget giftige, men dog livgivende dråber til os.
Da jeg gerne ville dele min nyerhvervede viden om taks‐
træet med Nyhedsbrevets læsere, henvendte jeg mig til
Eva Skytte, som meget venligt gav os lov til at bruge ar‐
tiklen i vores Nyhedsbrev. Der var ikke plads i efte‐
rårsnumeret, så nu får vi i år oplysningerne i så god tid,
at vi kan nå at studere taksen til efteråret og måske lave
buer med eventuelle børn og børnebørn.
Anny Locher

De flotte røde taksfrø
Det meste af taksen er meget giftigt. Taksens frø modner
fra slutningen af august til begyndelsen af oktober.
De fleste nåletræer har en masse frø samlet i en kogle.
Hos taks sidder frøene enkeltvis, og de kaldes bærkogler.
Frøet er først grønt og minder om et meget lille agern.
Når det er modent svulmer frøkappen (det lille bæger
som frøet sidder fast i) op og bliver rødt. Man kan se beg‐
ge dele – men kig efter de røde, der er lettest at få øje på.

Taks er ‐ sammen med enebær og skovfyr ‐ de eneste op‐
rindelige nåletræer i Danmark. Det har været almindeligt
i oldtiden, men bl.a. på grund af overudnyttelse, er det
næsten forsvundet fra de danske skove i dag.
Som prydtræ er taks dog plantet i mange haver, parker
og på kirkegårde.
Taks har ingen betydning for skovbruget i dag, men det
var tidligere en vigtig træart. Veddet er især kendt for at
være godt til buer. Taksbuer er meget stærke, og de kan
skyde en pil gennem en brynje – men man har også lavet
tøj af basten.
Taks er giftig selv i små mængder, og det indeholder fle‐
re forskellige giftige stoffer. Alle dele af træet ‐ især nåle‐
ne og frøet ‐ er giftige. Kun den røde kappe, der sidder
omkring frøet, er ikke giftig.
Forbrugerrådet anbefaler, at man søger læge, hvis man
har spist mere end 5 frø eller andre dele af planten. Heste
dør med det samme hvis de spiser mere end et halvt kg
grene.

Giftpile
Kelterne brugte ekstrakt af taks som de smurte på spid‐
sen af pile og lancer. Blev man ramt af en giftpil, var der
ikke noget at gøre – man døde i løbet af et par timer. Hel‐
ler ikke i dag har vi nogen modgift.
En af de ældste nulevende organismer er et takstræ, der
står i England – man mener, det er omkring 5000 år gam‐
melt. Det ældste danske træ er omkring 200 år og står
ved Bromølle Kro, Jyderup.
Anvendelse
I gamle dag blev barken bl.a. brugt til flette‐ og vævear‐
bejde. Veddet blev brugt til bl.a. buer, æsker, møbler, pæ‐
le med jordkontakt, spinderokke, stokke, piske, værktøj,
skafter til bestik, vævskytteler og drejede ting.
I dag bruger man taks til kranse, trædrejearbejde og spe‐
cialbyggede buer.

Taks er tvebo – dvs. enten han‐ eller huntræ – og kun
huntræet har bærkogler. Kigger man nærmere på det rø‐
de bær kan man se et hul i enden, og derinde sidder et
grønt frø.
Taks er et lille træ, der kan blive op til 14 meter højt, men
man ser det også ofte som en busk med flere stammer.
Det vokser meget langsomt ‐ mellem 1 og 30 cm om året.
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I England vokser der meget taks, og træerne bliver meget
højere end i Danmark. I middelalderen var langbuerne
det vigtigste våben i krig. Derfor var der dødsstraf for at
udføre stokke af taks fra England.

Taks mod kræft

Lav en bue

Giftige stoffer kan i nogle tilfælde virke helbredende i
små mængder. Det gælder f.eks. Taxol, som er et af gift‐
stofferne i taks og er virksomt mod kræft.

Har du børn eller har du besøg af dine børnebørn, var det
måske en ide at lave en bue.
Du kan bygge din egen bue ligesom danerne. Byg buen af
hassel.
Det er let at finde og fint at bygge denne bue af.

Taxol findes i træets bark i meget små mængder. Et træ
på 100‐år indeholder ca. 0.3 gram taxol, som svarer til en
enkelt dosis.

Tegningerne er af Eva Wulff og er fra
www.skoven‐i‐skolen.dk

Produktionen af medicin medførte at taks i en periode
var ved at være en truet art i Amerika – indtil man fandt
ud af at fremstille taxol syntetisk. Det tog en gruppe af
verdens bedste kemikere flere år, og det er et af de mest
komplicerede molekyler, som er frembragt i et laboratori‐
um.
Vidste du, at taks måske indirekte har givet Danmark sit
navn. Dan er navn på taksbuen, og den folkestamme, der
brugte taksbuen kaldte man Danerne.
Danerne erobrede vores land omkring 4. – 5. århundrede
efter Kristi, og landet blev opkaldt efter dem – Danmark.
Man har senere fundet taksbuer i moser på Fyn og i Jyl‐
land, der sandsynligvis stammer fra kampene dengang.
Et hedensk træ
I oldtiden blev træet dyrket som bolig for krigsguden og
bueskytten Ull. Runetegnet Yr (senere Y og I) har fået
navn efter taks. Det oldnordiske navn for taks betyder
stedsegrønt træ. Yr er også livsrunen.

Her ses et af
Danmarks stør‐
ste Taks‐træer
ved foden af
Hammers‐hus.
Af: Heidi Andreas‐
sen

Vidste du, at fugle kan spise frøene, selvom de er giftige.
Det er den strategi takstræet bruger til at få spredt sine
frø. Kappen gør at frøet er let at få øje på og fuglene kan
godt lide den. Frøet passerer gennem fuglens tarmsystem
uden at blive nedbrudt.
Fuglen hjælper taksfrøet godt på vej – den sørger nemlig
for, at taksfrøet har en lille madpakke med. Når det lan‐
der sammen med fugleklatten, har frøet en god portion
næring af starte væksten på.
Fra Artiklen: Skoven lige nu ‐ Taks
Af Eva Skytte, naturvejleder i Dansk Skovforening

Min helt personli‐
ge taks, som har
vokset i 30 år.
Anny Locher
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Computerspil om kræft på vej
Filminstruktøren Lars von Trier vil gerne føre sin idé om
et kræftspil ud i livet. Derfor sætter spiludviklere, desig‐
nere og layoutere hinanden stævne for at gøre idéen til
virkelighed. Computerspillet vil blive til i tæt samarbejde
mellem Kræftens Bekæmpelse og Zentropa Interaction.
Spillet bliver et computerbaseret undervisningsspil, som
dels skal underholde, og dels oplyse familier og børn om
sygdommen. Målet er blandt andet at demonstrere, at
kroppen har enorme ressourcer til at holde sig rask og til
at overkomme kræft.
Scenen vil være kroppens indre, og spillet vil vise, hvor‐
dan kroppen reagerer og forsvarer sig f.eks. mod de mil‐
jøpåvirkninger, som kan true kroppens balance og i vær‐
ste fald fremkalde kræft. Som spiller vil man være en ak‐
tiv del af dette mikrounivers af celler, blodårer og orga‐
ner, og spilleren kan ad forskellige veje gøre sit til, at
kroppen opretholder den sunde balance.
Det er, hvad computerspillet i store og grove træk vil gå
ud på.

Af Lasse Foghsgaard, informationsmedarbejder,
Kræftens Bekæmpelse

Temadag i Århus den 4. marts 2006
Vi var en lille flok, som mødte op til temadagen i et dej‐
ligt lokale i sognehuset Skt. Lukas Kirkeplads 1 i Århus.
Dagens emne var ’Eksistentielle spørgsmål´, og Ole
Raakjær formåede at fortælle levende og engageret om
det vanskelige emne. På spørgsmål fra deltagerne kunne
han komme med såvel uddybende analyser som eksem‐
pler fra egen praksis, især fra de seneste 6 år, hvor han
har været ansat som præst på Kamillianer Gaardens Hos‐
pice i Ålborg.
Det var en meget intens og udbytterig dag, og jeg er glad
for at have været med.
Günter Locher
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Sammenhæng i kræftforløb
– et forskningsprojekt med fokus på kvinder som har haft
kræft i underlivet.
Det patientoplevede møde med sundhedsvæsenet er
kommet i fokus indenfor det danske sundhedsvæsen i de
senere år såvel som indenfor sundhedssektorer i andre
vestlige lande. Grunden til denne voksende interesse
hænger bl.a. sammen med, at man har kunnet vise, at det
patientoplevede perspektiv er et validt mål for vigtige
aspekter ved behandlingskvaliteten i sundhedsvæsenet.
I denne forbindelse valgte Indenrigs‐ og Sundhedsmini‐
steriet samt Juliane Marie Centret på Rigshospitalet i 2005
at støtte et ph.d. projekt, som har til formål at udrede,
hvordan man via patientperspektivet kan skabe bedre
sammenhæng i behandlingsforløbene for kvinder, som
har fået diagnosticeret kræft i underlivet.
Projektet vil foregå frem til 2008 og vil fokusere på at ind‐
samle viden om hvilke områder, der specielt opleves som
problematiske i forbindelse med sammenhæng blandt
kvinder med kræft i underlivet, hvilke indikatorer for
patientoplevet sammenhæng der kan bruges som kvali‐
tetsindikatorer for sundhedsvæsenets arbejde, samt hvor‐
dan faktorer som ligger eksternt for sundhedsvæsenet,
ligeledes kan påvirke patienttilfredsheden og den patient‐
oplevede sammenhæng.
Projektet vil indsamle erfaringer fra nuværende samt tid‐
ligere patienter via kvalitative interviews, en spørgeske‐
maundersøgelse samt ved at linke spørgeskemadata til
den Danske Gynækologiske Cancer Database (DGCD).
Projektet vil afslutningsvis undersøge, hvordan de erfa‐
ringer, som patienterne bærer rundt på, kan benyttes i det
daglige kvalitetssikringsarbejde på kræftafdelingerne.
Reference:
Kirstine Magtengaard, Afdeling for Sundhedstjeneste‐
forskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Køben‐
havns Universitet.
E‐mail: K.Magtengaard@pubhealth.ku.dk

Kræft‐linien

80 30 10 30

De gik for KIU
Har du senskader efter behandling for
underlivskræft ?

Ca. 13.000 kvinder var ude at gå 7 eller 12
km 6 forskellige steder i Danmark den 29.
Maj.

Vi modtager meget gerne et indlæg til
Nyhedsbrevet, med dine erfaringer.

Igen i år inviterede gangforeningerne kvinder
til at komme ud og røre sig ved Ladywalk.
Samtidigt støttede man kræftens Bekæmpelse
og KIU.

Positivt / negativt

På grund af det gode vejr kom der mange
ekstra tilmeldinger på dagen.
Sidste år deltog ca. 10.000 kvinder.
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KIU’s Hjemmeside

35 45 49 90

www.kiuonline.dk
Har du stof til hjemmesiden,
bedes du sende det til:
Anny Locher,
Søparken 22, Jels,
6630 Rødding
Tlf. 74 55 26 19
Mail: locherjels@mail.dk

KIU´s bestyrelse 2006 ‐ 2007
Lene Middelhede, formand
Rosenvænget 5 A
8722 Hedensted
Tlf. 76 74 05 44
Mail: middelhede@hafnet.dk

Anny Locher, medlem / redaktør
Søparken 22, Jels
6630 Rødding
Tlf. 74 55 26 19
Mail: locherjels@mail.dk

Anna Grethe Sørensen, 2. suppleant
Tårngade 23
7600 Struer
Tlf. 97 85 02 76
Mail: ags7600@post.tele.dk

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

Lisbeth Rasmussen, medlem
Struervej 101
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 92 01
Mail: r_lisb@yahoo.dk

Pia Taube Jensen, 3. suppleant
Egevej 7
9000 Aalborg
Tlf. 61 30 72 73
Mail: piataube@stofanet.dk

Marianne Nielsen, kasserer
T.H. Jensensvej 9, Østre-Snede
8723 Løsning
Tlf. 75 89 32 77
Mail: marianne@hafnet.dk

Lena Fogh Johansen, medlem
Østergade 26, 1.
8700 Horsens
Tlf. 75 61 0135
Mail: veduv@stofanet.dk

Mona Hansen, 4. suppleant
Havretoften 7, Felsted
6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 52 35
Mail: fm@hansen.mail.dk

Mette Lauritzen, sekretær
Kildebakken 11
3600 Fredrikssund
Tlf. 47 31 67 11
Mail: mette@lauritzen.dk

Mia Kildesgaard, 1. suppleant
Silkegade 10
3700 Rønne
Tlf. 56 95 40 26
Mail: kildesgaard@privat.dk

Indmeldelsesformular
Jeg ønsker at indmelde mig i KIU, Patientforeningen for kvinder med kræft i underlivet.
Som aktivt medlem - kr. 100 pr. år
Som støttemedlem - kr. 75 pr. år
Jeg ønsker også at være medlem af Kræftens Bekæmpelse
Jeg ønsker at bidrage til KIU med kr. _______ som gave.
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Postnr. og by: _______________________________________
Telefon nr.: __________________

mobil. nr.____________

E-mail-adresse: ______________________________________
Indsendes til: KIU, c/o Kræftens Bekæmpelse,
att. Betina Kongsbak, Strandboulevarden 49,
2100 København Ø

Kvinder med

Kræft I Underlivet

