
 

 

Anne Lise Ryel 
Anne Lise Ryel er advokat og har jobbet som generalsekretær i Kreftforeningen  
siden 2002. Tidligere har hun blant annet jobbet som divisjonsdirektør i Sosial- og Helsedirektoratet,  
statssekretær i Justisdepartementet, Likestillingsombud og konsernadvokat i Statnett.  
Ryel sitter i Topplederforum for HelseOmsorg21 og er medlem i Nasjonalt råd for kvalitet 
og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. 

 

 

Kari Bugge 

Fagsjef i Avdeling for sykepleie og profesjonsutvikling i Norsk Sykepleierforbund.  
Hun er autorisert sykepleier med embetseksamen i sykepleievitenskap og har  
1. lektor kompetanse. Hun har sitt hoved-engasjement i arbeid med sorg og kriser.  
Hun har etablert og ledet sorgstøttetilbud spesielt rette mot barn, ungdom og deres 
familier. Bugge har skrevet bøker om sorg, ledet utviklings og forskningsprosjekter.  
Hun har deltatt i støttearbeid etter tsunamien i 2004 og 22.juli hendelsene. 

 

 



 

 

Olbjørn Klepp 

 
I 1991 tok Klepp doktorgrad, basert på kliniske studier omkring testikkelkreft, og i fra 1992 ble han 
professor II i onkologi. I fra 2000 til 2006 ledet han oppbyggingen av den nye kreftavdelingen ved 
Ålesund sykehus, og der han ble overlege og avdelingssjef i to år etterpå. Under kreftavdelingen i 
Ålesund er kreftpoliklinikken Volda, Molde og Kristiansund inkludert. Dr. Klepp har de siste årene før 
han gikk av med pensjon vært i seniorkonsulent/overlegetjeneste ved kreftpoliklinikkene i Kristiansund 
og Volda. Fra September 2013 til Desember 2016 var Klepp intern medisinsk sakkyndig spesielt i 
onkologi for Norsk Pasientskadeerstatning(NPE). I 10-15 år før det har Klepp vært ekstern sakkyndig 
spesialist i onkologi for NPE, gjerne med flere oppdrag årlig.  
 
Klepps hovedfaglige interesse har vært innen uro-onkologi, spesielt relatert til testikkelkreft og 
prostatakreft. Han har vært forfatter eller medforfatter til 132 vitenskapelige (pubmed-registrerte) artikler, 
der også andre kreftformer er studert. Han har skrevet flere lærebok-kapitler i onkologi, kanskje mest 
kjent innen kreftsykepleie er kapittelet «Kreft i mannlige genitalia» i boka «Den norske lærebok i 
Kreftsykdommer» (Kåresen og Wist). 
 
I tillegg til dette har han flere engasjement: 

 Medlem i redaksjonsgruppen for Nasjonale handlingsprogram for prostatakreft og for nyrekreft 
med blant annet hovedansvaret for kapitler om langtkommet prostatakreft.  

 Har hatt hovedansvar for onkologi området/klinisk kreft i Store Norske Leksikon og Store 
Medisinske Leksikon.  

 Har deltatt i annen opplysningsvirksomhet omkring kreft, blant annet en fjernsynsserie i 4 deler 
om kreft og kreftbehandling i NRK i 1979 (sammen med NRK programleder Øyvind 
Heraldstveit). 

 Ledet samarbeidsgruppen innen komplementær kreftmedisin i regi av Kreftforeningen i 
startfasen fra slutten av 1990 årene til 2000. 

 
I januar 2010 ble Olbjørn Klepp tildelt Kongens Fortjenestemedalje i Gull blant annet for sitt 
engasjement ved oppbyggingen av to norske kreftavdelinger, sin innsats innen klinisk kreftforskning og 
for opplysningsvirksomhet omkring kreftsykdommene.  
Høsten 2012 ble han utnevnt til Æresmedlem av Norsk Onkologisk Forening. 
 
  

Professor dr. med Olbjørn Klepp har blitt karakterisert som en 
nestor i norsk onkologi. Han er født i Volda i 1944, og 
gjennomførte sin Cand.Med i Bergen i 1970.  Videre tok han 
spesialist utdanning i onkologi ved Radiumhospitalet i Oslo 1972 -
1977, og ble godkjent spesialist i onkologi i 1978. Etter å ha vært 
assisterende overlege ved onkologisk avdeling Radiumhospitalet 
fra 1978 til 1980, begynte han som overlege ved Kreftavdelingen i 
Trondheim (RIT) i 1980 til 2000. Med det ble han første 
kreftspesialist i Midt- Norge (1980). 13 av disse årene jobbet han 
som avdelingsoverlege. Her ledet han både den fysiske og mye 
av den administrative oppbyggingen av Kreftavdelingen i 
Trondheim gjennom flere byggefaser. Dette arbeidet startet i 
1981.  
 



 

 

Elisabeth Helland Larsen 

«Livet, døden og klovnen» 
Elisabeth er utdannet ved École International de Théatre Jacques Lecoq i Paris, og  
har jobbet som klovn og skuespiller siden 1993. Elisabeth har vært sentral i Sykehusklovnene  
i mange år, og driver i tillegg sin egen klovnegruppe; Boa scenekunst. Hun er videre  
utdannet som forfatter og har blant annet skrevet bøkene «Jeg er døden» og «Jeg er livet»  
som danner utgangspunkt for hennes foredrag på Landskonferansen. 
 
Avisen Vårt land skrev følgende om Elisabeths bok «Jeg er døden» : 
 
I den vakkert illustrerte bildeboken Jeg er Døden, tar Elisabeth Helland Larsen tak i et tema mange 
voksne synes det er vanskelig å snakke med barn om. I Larsens bok er døden en mørkhåret jente på 
rosa sykkel, som triller gjennom et landskap der noe må visne hen og dø for at nytt liv skal kunne spire. 
 
 

 
 

Ingvard Wilhelmsen. 
 
Er professor emeritus ved UiB og spesialist i indremedisin og psykiatri. Godkjent veileder i kognitiv 
terapi. Har i 21 år drevet en liten Hypokonderklinikk, og har skrevet bøkene "Livet er et usikkert 
prosjekt", "Sjef i eget liv", "Kongen anbefaler" og "Det er ikke mer synd på deg enn andre. En bok om 
ansvar og frigjøring". 
 



 

 

Herman Ekeberg 

Er en fotballgutt fra Mjøndalen som gjorde Ålesunder av seg i 1997 da han begynte å spille for Ålesund 
Fotballklubb (Aafk), som da var i 1.divisjon. Han var med på både opp- og nedturer med fotballklubben 
før han måtte gi seg som aktiv fotballspiller i 2007.  Likevel ble han i Ålesund, for under tiden som 
fotballspiller traff han Ålesundsjenta Lise. De er i dag gift og har to barn.  
Høsten 2015 fikk Herman aggressiv lymfekreft : 
«En kald og regnfull oktoberdag i 2015 fikk jeg beskjeden. Jeg hadde lymfekreft og behandling måtte 
iverksettes umiddelbart. En fryktelig beskjed. En beskjed som slo så kraftig at alle mulige tanker svevde 
rundt. Skulle dette være slutten? Men jeg var heldig. En tøff, men effektiv behandling finnes for den 
varianten av kreft. Det var gode prognoser og jeg kunne glede meg til fremtiden. Jeg husker jeg smilte 
mye i den «forferdelige behandlingsperioden».  For det var så mye å glede seg til. Selve livet. 
Foruten støtte fra familie og venner så var det godt å ha noe å glede seg til og engasjere seg i. Før den 
femte cellegiftkuren skulle jeg og bandet ha vår årlige konsert. Det er klart vi skulle det!!» 

 

 

 

 

 

 

Oluf Herlofsen 

Cand med. Universitetet i Oslo 1986. Spesialist indremedisin og hematologi 1998.         
Seksjonsoverlege ved Kristiansund sykehus fra 1998 - 2007, med ansvar for hematologi, medisinsk 
kreftbehandling og palliasjon. Bidro til etableringen av Kreftpoliklinikken ved Kristiansund sykehus i 
1999. 

Fra 2007 seksjonsoverlege ved kreftavdelingen Ålesund sykehus med hovedansvar for Gastrointestinal- 
cancer og Maligne Melanomer. Avdelingen har vært aktiv med tidlig implementering av nyere 
behandlingsformer mot flere krefttyper, blant annet immunterapi.  



 

 

Margareth Kristoffersen 

Er utdannet ved Det norske Diakonhjem. Da sykepleierutdanningen var fullført, gjennomførte hun 
diakoniutdanning ved Diakonhjemmets teologisk-administrative høgskole. Etter å ha jobbet noen år som 
sykepleier ved Diakonhjemmets Sykehus, falt valget på lærerlinjen ved Norges Sykepleierhøgskole. 
Hun fullførte sin embetseksamen i sykepleie ved Universitetet i Oslo i 1987. Hun har siden arbeidet som 
høgskolelektor ved Diakonhjemmets Sykepleierhøgskole og Stavanger Sykepleierhøgskole. Hun leverte 
sin avhandling for PhD-graden i ledelse ved Universitetet i Stavanger i 2012, der hun nå har stilling som 
førsteamanuensis ved Institutt for helsefag. 

 

 

 

May Hauken 

May Hauken er sykepleier med lang klinisk erfaring innen ulike nivåer innen kreftomsorg. Hun har 
doktorgrad fra Universitetet i Bergen i rehabilitering av unge kreftoverlevere. Hun arbeider nå som 
forskningsleder og postdoc ved Senter for krisepsykologi i Bergen, der hun fortsatt forsker på 
kreftrehabilitering".   
 



 

 

Bent Falk 

Cand. theol. og psykoterapeut, MPF Bent Falk, f. 1943. Tidligere sygehuspræst og nu 
privatpraktiserende psykoterapeut i Hellerup. Psykologistudier på Fulbright-legat ved universiteter i USA 
1962-64. Klinisk Pastoral Uddannelse ved Modum Bads Nervesanatorium i Norge 1979. 
Psykoterapeutisk uddannelse i København 1975-79 (Jung-analyse) og 1980-85 (Gestaltterapi). 
Efteruddannelse på årlige kurser hos Gestalt Associates Training, Los Angeles (GATLA) 1992-98. 
Certificate of Completion fra GATLA 1994. Lærer ved kurser i sjælesorg og psykoterapi på 
Præstehøjskolen i Løgumkloster samt ved trænings- og supervisionskurser for præster, 
sygehuspersonale m.v. i Danmark og udlandet. Udstrakt foredragsvirksomhed, bl.a. i Danmarks Radio, 
om religiøse, psykologiske og eksistentielle emner. Egen praksis siden 1982. Medlem af Psykoterapeut 
Foreningen (Foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark) og Gestaltterapeutisk Forum. 

 

Lene Wikander 

Lene Wikander er forfatter, fast spaltist for NRK Ytring og Cupido, journalist og blogger for Norges 
største kvinnemagasin Tara. Hennes egen brystkreftprosess ble til boken "Fuck tante Augusta", en 
usminket, direkte og rå bok om livet med døden innabords som hun kaller det.  

 



 

 

Vibeke Lohne 

Vibeke Lohne er sykepleier og har tidligere jobbet på nevrokirurgisk avdeling. Hun har i mange år 
forsket på håp hos pasienter og pårørende. Hun har undervist sykepleierstudenter og skrevet lærebøker 
om håp og dets betydning. I 2007 ble alt det hun hadde jobbet med en del av hennes eget liv. 
Ektemannen Stig klaget over hodepine og stiv nakke under en ferietur, og når han kom hjem begynte 
han å kjøre feil når han skulle til og fra jobb. Sykepleieren i Vibeke våknet og forståat noe er alvorlig 
galt. Stig får diagnosen aggressiv hjernesvulst. 

- «Alt jeg jobbet med rammet meg selv. Plutselig var jeg i samme situasjon som de pårørende. I 
tillegg hadde jeg denne alvorlige kunneskapen om sykdommen. Det var vanskelig å håpe for 
jeg visste for mye.» (sitat fra tv2 16.03.16, Camilla Botilsrud Hagen) 

Vibeke har skrevet boken «Kampen For Håpet» der hun forteller sin egen historie om hvordan 
livssituasjonen hennes ble snudd på hodet og hvordan hennes eget håp ble satt på prøve.  

 

 

Cecilie Skog 

Hva må til for å sette drømmen ut i livet? Og hvordan setter man seg bortimot uoppnåelige mål 
for så å nå dem? Er ingen drøm for stor? 

Cecilie Skog ble den første kvinnen i verden til å nå det høyeste fjellet på hvert av de syv kontinentene 
og ”de tre polene” Mount Everest, Nordpolen og Sydpolen. Det er sistnevnte ekspedisjon hun 
hovedsakelig fokuserer på i sitt foredrag der hun tar publikum med på et sytti minutters strabasiøst 
eventyr gjennom storslått natur. Essensen i foredraget er ikke det harde slitet eller prestasjonene i seg 
selv, men den enorme gleden over å kunne realisere sine største og innerste drømmer. Cecilie er selv 
fra Ålesund og utdannet sykepleier. 



 

I paneldebatt: 

 

Lene Wikander: Leder for paneldebatten  

Roy Farstad, brukerrepresentant 

Anne Marthe Øverås, brukerrepresentant 

Merete Kløvning, kreftkoordinator Ålesund kommune 

Jorunn Bøyum, Avdelingssjef kreftavdelingenHelse Møre og Romsdal 

Fastlege.. navn ikke avklaret 

Mona Grytten, Kreftsykepleier poliklinikk Radiumhospitalet, Leder FKS 

Stein Veland, Fylkesdirektør NAV Møre og Romsdal 

Oluf Herlofsen, onkolog kreftavdelingen Ålesund sjukehus 

Anne Lise Ryel, generalsekretær Kreftforeningen 

 


