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Ingredienserne i Isosource® Mix er hentet 
fra kostpyramiden. Isosource® Mix efterligner 
almindelig mad og er værdsat af både patienter, 
pårørende og plejepersonale1.

1. Undersøgelse taget fra brochuren ”Isosource® Mix. 
Når patienter har svært ved at tolerere standard sondeernæring”. 
Nestlé Health Science. 2013

NOURISHING PERSONAL HEALTH

For sundhedsfagligt personale
www.nestlehealthscience.dk

Isosource Mix 
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REDAKTIONSGRUPPEN HAR ORDET

Artikler og indlæg

“Fokus på Kræft og Sygepleje” ønsker at bringe indlæg af interesse og be-
tydning for sygeplejersker, der arbejder med kræftpatienter. Bladet ønsker 
at afspejle den viden og dagligdag, som findes blandt medlemmerne af 
Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker, samt formidle den udvikling, som 
hele tiden sker inden for kræftsygeplejen.

Redaktionsgruppen planlægger et tema for hvert nummer. Udmelding af 
tema og deadline for indlæg bringes i hvert blad.

Artikler, kommentarer, oplæg og informationer kan dog altid indsendes 
uopfordret til redaktionen. Boganmeldelser, omtaler af kurser og temadage 
eller andre for læserne relevante og interessante tiltag publiceres også gerne.

Så står julen for døren og året går på hæld. 
Og derfor vil vi i redaktionen gerne benytte 
denne lille spalte til først og fremmest at 
ønske jer en rigtig glædelig jul samt et godt 
nytår. Vi håber I har haft et fantastisk 2016, 
som jo for nogen indebar et landskursus og 
for de som ikke var med, er der i dette blad 
blandt andet billeder og citater fra et par 
inspirerende dage på Koldingfjord tilbage i 
november. Derudover vil I kunne læse lidt 
om den nye bestyrelse og ikke mindst se, at 
der er kommet to nye medlemmer i redak-
tionen, som vi med stor fornøjelse byder 
velkommen til.

Næste nummer har temaet: Familiesyge-
pleje og der er deadline for indsendelse af 
artikler den 15.2.2017

Tak for et fantastisk 2016, vi ses i 2017.

De bedste ønsker om en god jul og godt 
nytår på vegne af redaktionen

Camilla Ulrich Hess
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SAMMEN
ER VI 
STÆRKERE

IBRANCE + AI og IBRANCE + fulvestrant3

IBRANCE er indiceret til behandling af HR+/HER2 - lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft:3 
• i kombination med aromatasehæmmere 
• i kombination med fulvestrant hos patienter, der tidligere har fået endokrin behandling 
Hos pre- og peri-menopausale kvinder bør den endokrine behandling kombineres med en LHRH 
agonist 

*Baseret på resultater fra fase 3 randomiseret forsøg.

AI = aromatasehæmmere; HR+/HER2- = hormon receptor positiv, human epidermal vækst faktor receptor 2 negativ;  
LHRH = lutenising hormon-frigørende hormon: mBC = metastatisk brystkræft; mPFS = median progressionsfri overlevelse; 

 1. Finn RS, et al. NEJM. 2016;20(375):1925-1936. 2: Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439 3: IBRANCE  
Produktresumé version 03 ASmPC V1.0 9november2016. PP-IBR-DNK-0054

IBRANCE + letrozole har vist mere 
end 2 års mPFS i behandling af 1. linje 
patienter med fremskreden brystkræft*1 

og i kombination med fulvestrant, er 
der vist en øget mPFS hos en bred 
patientgruppe.*2

Forkortet produktinformation findes på side XXX.

16442_Ibrance_Annoncer_DK.indd   1 22/12/2016   11.12
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LEDEREN

FORMANDEN OG NÆSTFORMANDEN 
HAR ORDET

På bestyrelsens vegne vil vi gerne øn-
ske alle medlemmer et rigtig godt nytår 
og samtidig sige tak for året, som nu er 
gået.

Det har været et år fuldt af fagligt og po-
litisk engagement. Der er sendt adskil-
lige høringssvar, det vigtigste har været 
høringssvaret på kræftplan IV. Vi fort-
sætter den aktive deltagelse i debatterne 
omkring kræftsygeplejen, og italesætter 
udfordringer, behov og styrker alle de 
steder, vi kan komme afsted med det.

Bestyrelsen har fået en plads i Sund-
hedsstyrelsens Udvalg for Kræft og er 
inviteret som klummeskribent i SKA-
bladet. Det er to opgaver, som varetages 
af formanden med sparring fra resten af 
bestyrelsen. Vi ser meget frem til at være 
en del af det vigtige arbejde i udvalget 
samt til at få en stemme i SKA-bladet.

Vi har været i medierne flere gange og er 
i det hele taget et selskab, der er repræ-
senteret i rigtig mange relevante sam-
menhænge indenfor kræftsygeplejen.

Det faglige engagement afspejler sig i 
de aktive SIG grupper, hvor stadig flere 
kommer til. Som noget nyt havde SIG 
grupperne hver en stand på årets Lands-
kursus. Der var en livlige sygeplejefag-
lige debatter ved standene, så det er helt 
bestemt et initiativ, der skal fortsætte.

Bestyrelsen konstituerede sig i decem-
ber. I kan læse præsentation af medlem-
merne samt hvilke poster hver enkelt 
bestrider i dette blad.

Ved mødet blev selskabets strategi også 
drøftet.

Vi ønsker, at udarbejde en tydelig stra-
tegi, hvor mission, vision og priorite-
rede indsatser tydeligt fremgår. Dette 
skal afspejle sig i årshjul, hvor de faglige 
indsatsområder afspejles i temadage og 
Landskursus.

Bestyrelsen afholder som noget nyt en 
temadag i 2017 omhandlende fami-
liesygepleje. Deltagelse vil være gratis 
for medlemmer af FSK. Vi er ved at få 
sammensat et rigtigt spændende fagligt 
program til dagen, så du kan godt glæde 
dig.

Et indsatsområde i 2017 vil også være at 
styrke samarbejdet på tværs af de faglige 
selskaber. Vi inviterer derfor udvalgte 
samarbejdspartnere til at deltage i ar-
rangementer, dette med henblik på at 
styrke samarbejdet på tværs af selskaber 
og ikke mindst sektorer.

Slutteligt ønsker vi jer et rigtig godt 
nytår, hvor vi håber, at også I vil agere 
som ambassadører for FSK. Fortæl om 
selskabet til nye kolleger, fortæl om 
selskabet til gamle kolleger, engager jer 
i Kræftsygeplejen og sig til, hvis der er 
behov for støtte og opbakning. Bestyrel-
sen er klar til at bakke op, og vi kom-
mer gerne ud i afdelinger, hjemmepleje, 
sundhedscentre og andre relevante 
steder og fortæller om det spændende 
arbejde!

På bestyrelsens vegne,
Mette Stie, Næstformand
Ditte Naundrup Therkildsen, Formand

Ditte Naundrup 
Therkildsen
Formand for FSK

Mette Stie
Næstformand for 
FSK
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EVALUERING FRA LANDSKURSUS 2016
PÅ KOLDINGFJORD

Evalueringerne er gjort op, og vi vil 
gerne igen i år sige tusind tak, fordi I 
har taget tid til at udfylde evaluerings-
skemaerne. Der er i år tilbagemeldinger 
fra 83 % af deltagerne, det er lidt mere 
end sidste år. Dejligt. Vi havde valgt at 
skifte konference sted fra Munkebjerg i 
Vejle til Koldingfjord, og næsten alle gi-
ver udtryk for, at det har været en meget 
god oplevelse at være på Koldingfjord. 
Der er dog visse ulemper, som nogle 
også påpeger – nemlig at pladsforhol-
dene til udstillerne er meget små og 
også for små. Det gjorde blandt andet 
at nogle deltager ikke besøgte udstil-
lernes stande, da der var for trangt. Det 
er selvfølgelig evalueringer og forhold 
vi skal tage handling på til næste års 
Landskursus, og har allerede vedtaget 
at afholde næste års Landskursus på 
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i 
Odense.

Bortset fra lokalerne til udstillerne 
var deltagerne meget tilfredse med ste-
det, maden og servicen fra personalet. 
I forhold til Landskursus programmet 
udtrykkes tilfredshed med emnets re-
levans, oplægsholderne og længen af 
Landskurset. Igen i år er det blevet taget 
meget godt imod med et fredags/lør-
dagsmøde, hvilket vi agter at fortsætte 
med. Der er naturligvis også punkter 
i evalueringerne af Landskurset, som 
der er påpeget, at vi fremadrettet skal 
være opmærksom på. Det er vigtigt 
med disse tilbagemeldinger også, da vi 
jo hele tiden skal afstemme Landskur-
set til jeres behov og ønsker. Nogle at de 
tilbagemeldinger vi har fået handler om 
mere tid til enkelte oplægsholdere, og 
generelt at der er tid til at stille spørgs-
mål efter oplægget, det vil vi naturligvis 
være opmærksom på til næste år.

Der er en del tilbagemeldinger på at 
den første paneldebat var for snæver 
repræsenteret, det var vi godt klar over, 

men afbud på dagen er svær at hamle 
op imod. Vi vil naturligvis bestræbe os 
på fremadrettet at minimere risikoen 
for at det sker igen.

Der er enkelte oplægsholdere der 
skabte mere opmærksomhed og efter-
spørgsel på mere tid end andre – na-
turligvis – Jes Dige blandt andre. Ham 
kunne alle have ønsket sig mere tid til, 
og derfor har vi allerede booket ham til 
vores temadag den 1.6. 2017 i Odense. 
Vær opmærksom når opslaget og til-
meldingen kommer på facebook og 
hjemmeside.

Vi valgte i år at afholde generelfor-
samling som opstart på Landskurset, 
med den usikkerhed at deltagerne 
kunne risikere ikke at komme før efter 
generalforsamlingen, det viste sig ikke 
at være tilfældet, også selvom ikke var 
et bevidst valg for alle. Det gjorde at der 
trodsalt var flere deltagere til general-
forsamlingen, og det er vi i bestyrelsen 
meget glade for. Vi overvejer i øjeblik-
ket om vi ikke skal gøre dette igen næste 
år.

Jeg vil afslutningsvis undskylde den 
forsinkede transport fra Koldingfjord, 
håber alle nåede deres bus og tog og 
kom godt hjem. Koldingfjord undskyl-
der forsinkelserne fra taxiselskabet, de 
havde bestilt transport. Til næste år er 
det problem allerede løst – konference-
stedet ligger 5 minutters gang fra Oden-
se Banegårds Center.

Ligesom de seneste år er der rigtig 
mange og gode forslag til både emne 
og oplægsholdere til næste års Lands-
kursus – tak for det. Vi vil vanen tro 
forsøge at sammensætte et program, 
der rammer ind i nogle af de ønsker og 
bud, der er fremkommet.

Endnu engang tusind tak for gode 
og konstruktive tilbagemeldinger, som 
er med til at skabe debat og eftertænk-
somhed i bestyrelsen.

v/ Birgit Jakobsen, kursussekretær
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TEMA 

ÅRETS KRÆFTAFDELING 2016
I år var første år, FSK uddelt prisen årets kræftafdeling. Der var fireindstillinger og bestyrelsen valgte Aarhus 
som vinderen

Kræftafdelingen tager patient- og på-
rørendeinvolvering for pålydende og 
faciliterer netværk.

Der har i mange år været en særlig 
indsats på områderne Patientinvolve-
ring og Netværksdannelse.

Herunder nævner vi repræsentative 
eksempler:

Patient- og pårørendeinvolvering:
Hvis der er noget, vi gerne vil blive 
klogere på, spørger vi patienter og på-
rørende. Tankegangen og den deraf 
følgende indsats breder sig som ringe i 
vandet og gennemsyrer den måde, or-
ganisationen tænker og handler på.

Organisering 
Det startede med en ændring af afde-
lingens navn fra Onkologisk Afdeling 

til Kræftafdelingen. Dernæst tænkte vi 
patient- og pårørendeinvolvering ind i 
afdelingens organisering. Et af målene 
med nyorganiseringen er at gøre pa-
tientforløbene entydige. For at opnå det 
er afdelingen delt op i mindre teams, 
hvor pleje og behandling er en hold-
indsats og hvor vi bl.a. lægger samtaler 
om kemoterapi og strålebehandling 
sammen i stedet for at sende patienten 
rundt til forskellige stationer. Derved 
minimeres antallet af personale, som 
patienten kommer i kontakt med. Et 
stort ønske fra patienterne er kontinui-
tet i kontakterne.

Ambuflex
Patientrapporterede oplysninger, hvor 
patienter forud for en samtale udfylder 
et spørgeskema, og giver deres vurde-

ring af, hvordan de har det og hvilke 
problemer, der fylder mest i deres dagli-
ge liv. Derved er det patientens (og ofte 
de pårørendes) vurdering, der bliver 
styrende for den efterfølgende samtale. 
Det skaber et overblik over, hvor der er 
problemer, og gør det muligt for syge-
plejersken og lægen at målrette sam-
talen med udgangspunkt i patientens 
problemstillinger. Oplysningerne dan-
ner desuden baggrund for forudbestil-
ling af behandling til dagen efter.

Vi spørger lige patienterne 
En lukket Facebookgruppe ”Hjælp 
Kræftafdelingen, AUH”, er etableret 
på patienters og pårørendes opfordring. 
Da vi spurgte patienterne, om de ville 
deltage i et brugerråd, var svaret, at de 
i stedet ønskede en Facebookgruppe. 

Årets kræftafdeling og prismodtageren på Aarhus' vegne.
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Gruppen giver dem ordet og mulighe-
den for at bidrage til kvalitetsforbedring 
og patientsynsvinkel uden det kræver 
ekstra ressourcer af dem som fx ekstra 
transport eller mødetid. De kan svare 
eller lade være alt efter dagsformen. 
Gruppen har lige nu 258 medlemmer.

Hjemmeside 
Kommunikation og formidling er vig-
tige redskaber, når patient og pårørende 
skal involveres. Derfor har vi målrettet 
afdelingens hjemmeside www.kraeft-
afdelingen.auh.dk til dem. Det har vi 
gjort for at imødekomme behovet for 
information, viden og tryghed før, un-
der og efter behandling. Hjemmesiden 
tilbyder information i ikke-fagsprog og 
gør viden let tilgængelig, lige når pa-
tienter og pårørende har behovet. Den 
bidrager til sammenhæng i forløb og 
understøtter hensigtsmæssige hand-
lemønstre. Her kan patienter og pårø-
rende finde og genfinde viden og infor-
mationer. Der er desuden taget hensyn 

til de patienter, der ikke er i stand til at 
læse store tekstmængder. Bl.a. er der 
mange korte videoklip, der giver pa-
tienter informationer og viden om be-
stemte emner. Der er også oplysning 
om Kræftafdelingens APPs, hvor infor-
mation om medicinsk kræftbehandling 
og mulige bivirkninger kan høres i en 
læse-op-funktion.

Funktionspostkassen 
”AUH - en patient - har - fortalt - mig”. 
Patienter og pårørende har sagt, ”at når 
noget er godt eller skidt, fortæller vi det 
til personalet”. Denne viden kommer 
nu i spil, når alt personale sender pa-
tientens ris eller ros til postkassen. Post-
kassen fungerer dermed som indirekte 
brugerinddragelse. Noget bliver direkte 
ændret på baggrund af en henvendelse 
og andet drøftes fx etiske problemstil-
linger. Andet igen afventer en vurde-
ring af, om der danner sig et mønster, 
der berettiger en ændring.

Netværksdannelse:
Netværksmøder
Personlige netværksmøder er et tilbud 
til unge patienter og til patienter med 
hjernetumor. Patient, familie, venner og 
evt. relevante fagpersoner i patientens 
netværk inviteres til en fælles samtale 
om patientens situation og udfordrin-
ger. Patienten bestemmer selv hvilke 
personer, der skal deltage. Lægen og 
sygeplejersken orienterer om sygdom 
og behandling, og om hvordan disse 
kan påvirke patientens dagligdag. Alle 
drøfter, hvordan deltagerne i netværks-
mødet konkret kan støtte patienten. Sy-
geplejersker etablerer, informerer, plan-
lægger og afholder netværksmøderne.

Gruppebehandling 
Sygeplejersker har udviklet og står for 
gruppebaseret behandling og under-
visning for hoved-halskræft patienter 
og deres pårørende. Her skabes et helt 
unikt netværk og læringsmiljø med er-
faringsudveksling.

Poster vinder anno 2016: "Kræft æde mig? Nej!"
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TEMA 

Poster vinder anno 2016: "Kræft æde mig? Nej!"

På samme måde er der også be-
handling i grupper til kvinder med 
brystkræft, der får herceptin. I hercep-
tincaféen samles en gruppe patienter i 
et træningsmiljø og får deres medicin 
samtidig med, at de er sammen med 
andre kvinder i samme situation. Det 
giver rig mulighed for udveksling af er-
faringer og gode råd til fælles problem-
stillinger.

Gruppeundervisning 
om strålebehandling af kvinder med 
brystkræft og deres pårørende er et 
andet tiltag udviklet i stråleterapien i 
Herning. Gruppeundervisningen har 
vist sig at forbedre deltagernes viden og 
tilfredshed. Der er nu også startet un-
dervisning for patienter med prostata-
kræft og deres pårørende.

Pårørendesamtaler 
Det Palliative Team tilbyder pårørende 
en samtale med fokus på at undersøge, 
hvilken støtte de pårørende har brug 
for, så de kan magte hverdagslivet med 
sygdom. Derudover har teamet også fa-
miliesamtaler med fokus på at afdække 
familiens og især børnenes trivsel.

Poster anden plads:  
Hæmatologisk afdeling X, OUH
Her: Aase og Lykke med checken
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Navn: Bitten Gøtzsche
Uddannelse: Sygeplejerske
Arbejdssted: Administration Aalborg Universitetshospital

Hvad synes du om årets landskursus?
– Godt og relevant tema
– God rød tråd i oplæg og emner
–  Paneldebat:
 •  Godt ledet af Grete Bækgaard – det 

kan hun godt inviteres til en anden 
gang

 •  Gode debatter mellem Flemming 
og Grete Christensen

 •  Ærgerligt at patient og filosof ikke 
kom, men det andre tre gjorde det 
rigtig godt

–  Fantastisk kor lørdag morgen – fik 
gåsehud over det hele. Stemningen 
løftede sig bare helt fra starten.

–  Lækker mad til alle måltider – flot 
opstillet og anrettet.

–  Hjælpsomt og venligt personale

Hvilke foredrag/indslag har været de 
bedste? Og hvorfor?
Helt sikkert Jes Dige. Han var fanta-
stisk. Sikke nogle historier – og sikke 
nogle resultater. Jeg ville ønske, at jeg 
havde hans evner til at spørge ind. Det 
var meget vedkommende og relevant. 
Han skulle have haft mere tid J

Jens Riiskjær var også god. Spæn-
dende oplæg, velformuleret og præcis.

Hvad kan du tage med hjem i ”baga-
gen” efter 2 dage i selskab med landets 
andre kræftsygeplejersker?
Især Jes Diges oplæg har lagret sig. 
Hans nysgerrige og ikke dømmende 
tilgang kan bruges i mange andre sam-
menhænge end det professionelle.
 
Hvad kan du bruge fagligt? Og hvor-
dan vil du bruge det?
Det udelader jeg at svare på – udover 
at Jes Dige har gjort et stort indtryk, og 
det kan jeg bruge fagligt og personligt.

Andre kommentar du gerne vil dele?
– Det virkede som om udstillerne stod 
lidt tæt
– Fint konferencested

Stor tak til bestyrelsen for det store ar-
bejde, I gør J

Hvad mener du om LK2016?

11FSK FAGLIGT SELSKAB FOR KRÆFTSYGEPLEJERSKER



TEMA 

Navn: Stinne Steensen Johansen
Uddannelse: Sygeplejerske
Arbejdssted: Hæmatologisk Afdeling X1, OUH

Hvad synes du om årets landskursus?
Jeg er ny medlem i FSK og er blevet bedt 
om at evaluere FSK landsmøde dette år.

Landsmødet havde valgt et oplagt 
tema som: "Patientforløb for menne-
sker med kræft anno 2016" over et for-
løb på 2 dage.

Med et oplæg fra Grete B. Thomsen 
& paneldebat, blev bolden kastet ud til 
os:
–  Hvilke krav og udfordringer er vi 

stillet i klinisk praksis, når mål som 
patientinddragelse og fælles beslut-
ningstagen skrives ind i det sund-
hedspolitiske kræftpakkeforløb.

–  Hvordan oplever patienter med kræft 
at tage " hele pakken"?

Jeg oplevede et " landgangsbrød" af de-
batoplæg og håber FSK vil gøre links fra 
diverse oplæg tilgængelig.

Teamet blev behandlet fra flere for-
skellige perspektiver afhængig af gæ-
sten.

Nogle oplæg gav god sammenhæng 
for hele forløbet, mens andre ikke kun-
ne leve op til den aftale tid eller ikke for-
måede at koge sit oplæg ind til en fond 
med kraftig smag.

Debatpanelet skulle have repræsen-
teret en patient, som desværre måtte 
aflyse.

Der var dog en patient på gæstelisten 
til et debatoplæg.

Omgivelserne for landsmødet var 
denne gang stillet af Hotel Kolding 
Fjord, der denne weekend bød på en 
regnfuld omfavnelse og et morgen kys 
af en panorama udsigt over fjorden, 
hvor fjorden en stille stund lod efter-
årsfarverne spejle. Det gjorde de godt 
– med lidt hjælp fra Grete B. Thomsen, 
der lige nævnte at min pension lå i de 
selvsamme mursten.

Kåring af årets kræftafdeling fandt 
sted om aftenen og jeg håber FSK vil 
lave en beskrivelse af afdelingen i næste 
månedsblad ?

Ligeså med diverse posters som af-
delinger rundt i landet havde lavet. Der 
var tid til at se dem alle og høre jer for-
tæller om de bagvedliggende tanker og 
behov. De må også gerne vises frem i 
bladet.

Underholdningens gæst fremhævede 
så lige at vi sygeplejersker elsker vores 
mange pjecer og måske prøvede han at 
fortæller os at vi ligefrem bombardere 
patienterne med dem, fremfor at "tage 
bladet fra munden "?

Hvilke foredrag/indslag har været de 
bedste? Og hvorfor?
Som svar på temaet fangede " At ba-
lancere på en knivsæg kolonopererede 
patienters oplevelse af et accelereret for-
løb" af Annelise Norlyk, adjunkt, ph.d., 
sygeplejesker, på fin   vis de fordele og 
ulemper ved førnævnte politiske mål.

Jeg kendte til begrebet Mcfitness, 
men ikke til Mcnursing...

Jeg kender også til dilemma mellem 
standardiserede forløb og at tage afsæt i 
patientens oplevelse og forståelse.

Det var bare så rart at få flere ord på 
dette.

Hun fortalte om de faglige anbefalin-
ger og patientens egen kropslige signa-
ler, der peger i hver sin retning.

Det var overraskende, hvordan pa-
tienten undertrykte sine kropsignaler, 
for at påtage sig opgaven som den ak-
tive og medansvarlige patient.

Hun opfordrede til mere inddragelse 
af patientens erfaring og talte om to 
relationer: den befordrende eller den 
befalende.

Hun advarede samtidig imod stan-
dardforløb med forudbestemte anbefa-
linger, hvor en bestemt måde fremhæ-
ves frem for andre. Det ville tyrannisere 
praksis og den gode patient ville blive et 
underliggende præmis.

Ellers var det oplæg fra " håndværke-
ren" som gjorde indtryk:

Jes Dige, pædagogisk psykologisk 
rådgiver ved Kræftens Bekæmpelse og 
Bent Falk, præst arbejdede begge med 
perspektivet "at byde den anden ind".

Jeg tænker at vores egen faggruppe 
må sidde med ligeså kompetente " 
håndværkere". Jeg kunne rigtig godt 
tænke mig en sygeplejerskes fortælling 
her.

– Så skulle der sidde en i FSK med 
samme lyst til at vidensdele og beskrive, 
hvorledes hun inddrager og arbejder, så 
kom frisk!

Jeg kan kun anbefale andre at tage 
med til FSK-landsmøde. Det giver me-
ning og sammenhæng at vi i fællesskab 
deler og udforsker specialet. Jeg har en-
delig en ansættelse med et sådan tilbud. 
FSK er helt sikkert et godt sted at starte, 
hvis man er nyuddannet eller nyansat. 
Bestyrelsen i FSK er tilgængelig åben 
for forslag til debat eller artikel.

Yderemere er jeg til LK 2016 hoppet 
med på redaktions holdet hos FSK og 
glæder mig til at være en del af redak-
tionen, hvor vi vil udgive 3 tidsskrifter 
om året

Til dagligt arbejder arbejder jeg på 
hæmatologisk afd X 1 på OUH, hvor 
jeg har haft min gang i snart 2 år

Hvad mener du om LK2016?
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Navn: Mette Torp Johansen
Uddannelse: Sygeplejerske
Arbejdssted: Hæmatologisk afd. X2, OUH

Hvad synes du om årets landskursus?
Det var et par rigtig spændende og læ-
rerige dage. Temaet ”Patientforløb for 
mennesker med kræft anno 2016” og 
de forskellige oplæg og indslag var i 
høj grad aktuelle og brugbare. Der blev 
sat fokus på de politiske mål der er for 
sundhedssektoren og hvilke krav og ud-
fordringer det stiller til sundhedsperso-
nalet i praksis.

Kurset fandt sted i nogle i nogle skøn-
ne rammer på Hotel Kolding Fjord, 
både hvad angår konference- og udstil-
lingslokaler, men også ift. overnatning 
mm. Der blev ydet en rigtig god service 
og forplejning.

Hvilke foredrag/indslag har været de 
bedste? Og hvorfor?
Kræft – en risikofaktor for at blive syg 
v/ John Brodersen gav virkelig en stof 
til eftertanke. Det belyste rigtig godt 
”bagsiden af medaljen” med diverse 
screeninger, som kan føre til overdiag-
nosering og dermed skabe angst og 
bekymring over en kræftsygdom, der 
slet ikke er kommet til udtryk endnu og 
måske aldrig vil det, hvis ikke den var 
opdaget ved en standard screening.

Jes Diges oplæg om ” Konsekvenser 
for familie, herunder børn som pårø-
rende” var virkelig spændende og i høj 
grad aktuelt, da børn som pårørende, 
for mig i hvert fald, kan være en udfor-
dring og desværre et område, jeg ikke 
har så meget erfaring og viden om. Han 
formåede virkelig at fange publikum 
med fortællinger fra sin egen praksis 
og på den måde give forslag til, hvordan 
man kan tilgå børn og få dem i tale.

Hvad kan du tage med hjem i ”baga-
gen” efter 2 dage i selskab med landets 
andre kræftsygeplejersker?
Ud over oplæggene og debatterne var 
standene fra de forskellige SIG-grupper 
og poster grupper rigtig spændende. 
Her havde grupperne mulighed for at 
komme i dialog med os andre og for-
midle deres fokusområder og fremvise 
det materiale, de har udviklet. Dette er 
en god mulighed for at skabe fokus de 
forskellige områder og synliggøre de 
enkelte gruppers arbejde, så vi på den 
måde udnytter den viden og det materi-
ale der udarbejdes på tværs af regioner 
og specialer.

Hvad kan du bruge fagligt? Og hvor-
dan vil du bruge det?
Det har været interessant at få stillet 
begreber som ”patientinddragelse” og 
”kræftpakkeforløb” op mod hinanden 
og på den måde tydeliggøre kontrasten 
i de to begreber og hvor svært det kan 
være at implementere det ene, uden 
at udelukke det andet. Det får også en 
til at reflektere over, hvad det er for et 
sundhedsvæsen og politiske rammer 
vi arbejder under, og hvilke værdier 
der ligger til grund for ens egen og sin 
afdelings sygepleje og   hvordan man 
skal arbejde på, at forene alle delene i 
den daglige praksis. Som Ole Dallris, 
patient med kræft, fortalte, er der fra 
patientens side et stort behov for kon-
tinuitet og sammenhæng i den enkeltes 
behandlingsforløb. Dette viser sig også 
politisk med krav om behandlingsan-
svarlige personer mm. Det er derfor et 
område, der sikkert kan udvikles meget 
indenfor på de enkelte afdelinger for at 
opfylde de forskellige krav og sikre pa-
tienterne bedst mulige forløb.

Hvad mener du om LK2016?
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TEMA 

Grete Bækgaard:

”Sikke noget vrøvl, 

selvfølgelig skal du 

behandles”

John Brodersen:

Screenings
programmer skaber  

“spiller” på et  
frygtmarked

Citater fra landskursus 2016
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Karina Dahl Steffensen:

”Patientinddragelse  
er et paraplybegreb”

John Brodersen:”Medicinen har  gennemgået et  paradigmeskifte”
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TEMA 

Navn: Jette Boel Larsen
Uddannelse: Sygeplejerske
Arbejdssted: Mammakirurgisk afdeling, Ringsted Sygehus

Hvad synes du om årets landskursus?
Det overordnede tema var spændende 
og højaktuelt. Jeg oplevede, at Lands-
kurset på fineste vis formåede at kom-
me med foredrag, indlæg og debatter 
der favnede mange af de dilemmaer 
som jeg møder i det daglige arbejde 
med udredning og behandling af kvin-
der med brystkræft. Mennesker som, 
om de vil det eller ej, bliver en del af de 
accelererede patientforløb.

Forplejningen på Hotel Kolding 
Fjord var god, velsmagende og efterlod 
ingen sultne maver.

Underholdningen fredag aften med 
Jens Arentzen var en uventet opkvik-
kende cocktail af vrede, latter, RÅBEN, 
provokation og efterfølgende stof til 
eftertanke. Morgensang lørdag morgen 
med gospelkor var en smuk og bevæ-
gende start på dagen. Af hjertet tak !!

Hvilke foredrag/indslag har været de 
bedste? Og hvorfor?
Jes Dige gjorde et specielt stort indtryk. 
Han formåede på fineste vis med sit 
indlæg om ”Konsekvenser for familier, 
herunder børn som pårørende”, at for-
tælle, hvor simpel kommunikation og 
nærvær kan gøres og hvor stor betyd-
ning det har, i mødet med barnet til en 
syg / døende forældre. Et meget lære-
rigt og gribende indlæg.

Den afsluttende debat ”Rask hver-
dag/Palliativ forløb – Kan man få lov 

til at dø” ved Rita Nielsen, Jakob Birkler 
og Bo Snedker Bomann, stillede etiske 
dilemmaer på spidsen. Panelet og salen 
summede af spørgsmål og diskussioner 
til trods for, at det var sidste time, efter 
2 gode og lange dage. Så fedt !!

Hvad kan du tage med hjem i ”baga-
gen” efter 2 dage i selskab med landets 
andre kræftsygeplejersker?
Jeg tager hjem med en rygsæk fyldt af 
opdateret viden, inspiration og ydmyg-
hed for faget. I pauserne imellem ind-
læggene fik jeg mange gode dialoger 
med kollegaer rundt om i landet som 
gør et kæmpe stort arbejde for at imø-
dekomme patienternes behov under 
indlæggelse, behandling og rehabilite-
ring. Også herfra har jeg fået ny viden 
som jeg glæder mig til at videreformid-
le til kollegaer i egen afdeling.

Dialog med konsulenter fra firmaud-
stillinger og SIG-grupper er et stort plus 
på Landskursus og skaber mulighed for 
at få opdateret viden inden for speci-
fikke områder.

Jeg har fået gode ideer til debatter i 
egen afdeling. Fx ”At balancere på et 
knivsæg, kolonopererede patienters op-
levelse af et accelereret forløb” ved An-
nelise Norlyk. – Hvordan bevæger jeg 
og mine kollegaer os rundt i sygeplejen, 
hvor tempo er sat op, en stor mængde 
information skal formidles og patien-
ten skal træffe beslutninger på kort tid? 

Hvordan imødekommer vi disse krav 
fra politikerne med vores faglige og 
menneskelige samvittighed i behold ?

Hvad kan du bruge fagligt? Og hvor-
dan vil du bruge det?
Jeg har fået et stort faglig boost til mit 
arbejde. Jeg kan især bruge Jes Diges 
overvejelser og handlemuligheder i 
forhold til samtalen med børn og de-
res forældre. Jeg vil være endnu mere 
nysgerrig, ydmyg og vedholden. Jeg vil 
være endnu mere bevidst om, hvordan 
sprog kan forløse en sorg og hvordan 
barnets historie kan begynde at udfolde 
sig, når det får hjælp til at sætte ord på.

Andre kommentar du gerne vil dele?
Jeg havde søgt uddannelsesstøtte hos 
FSK og var så heldig at få dækket delta-
gelsen i FSK Landskursus, inkl. ophold 
på Hotel Kolding Fjord. Uden denne 
støtte, var jeg ikke kommet af sted. Jeg 
kan kun opfordre medlemmer til at 
gøre brug af ansøgningsmuligheden. 
Hvem ved? – Måske falder appelsinen 
ned i din turban.

Det var en god ide, at have General-
forsamling som første punkt på Lands-
kurset, da tilslutningen hertil var stor.
Af hjertet tak til bestyrelsen for at stable 
Landskurset på benene. Jeres arbejde er 
meget værdsat og beundringsværdigt.

Hvad mener du om LK2016?
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Flemming Møller Mortensen:

”Vi vil det bedste, 
men hyppigt ved  

vi ikke det bedste”
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BOGANMELDELSE

Kræftfri – men ikke rask

Hensigten med bogen, Kræftfri – 
men ikke rask, er at tage de menne-
sker med senfølgen lymfødem efter 
kræftbehandling alvorligt og få be-
lyst de problemer, det giver. På bag-
grund af de 20 fortællinger fremgår 
de talrige lymfødem problemer, man 
kan gøre noget ved. Det forudsæt-
ter, at foreliggende viden bringes i 
anvendelse og at man følger Kræft-
planer samt lovgivningen på social 
området.

Afslutningsvis i bogen vil jeg pege på 
konkrete indsatsområder – praksis 
må ændres.

Gennem min ansættelse som klinisk 
udviklingssygeplejerske ved Gynæ-
kologisk Afdeling, Sjællands Univer-
sitetshospital, Roskilde, har jeg mødt 
et antal patienter med senfølgen 
lymfødem, som en konsekvens af 
lymfeknudefjernelse i forbindelse 
med kræftbehandling.

Hvorfor disse fortællinger? Min 
erfaring er, at konkrete ”sygdoms”-
fortællinger om et oplevet problem 
får en langt højere grad af opmærk-
somhed og tilskyndelse til handling 
i offentligheden, end en sygeplejer-
skes indignation over en manglende 
eller nedprioriteret indsats.

Det er uacceptabelt, fagligt som 
menneskeligt, hvad disse patienter 
med lymfødem har været udsat for 
– grundet manglende viden og ned-
prioritering fra de offentlige myn-
digheder og sundhedsvæsenet. Det 
være sig fagligt og klinisk såvel som i 
sagsbehandling.

Disse mennesker bruger mange res-
sourcer på at forsøge at få den hjælp 
og behandling, de har krav på.

Der foreligger gennem de seneste 
årtier en betydelig dokumentation i 
artikler og anden form for informa-
tionsmateriale på nettet vedrørende 
indsatsen omkring lymfødembe-
handling, herunder forebyggelse.

I forhold til de patienter, jeg tidligere 
har mødt, og dem, der nu er intervie-
wet til bogen, må jeg konstatere, at 
den allerede foreliggende viden langt 
fra bliver anvendt i mødet med men-
nesket med lymfødem.

Årligt er der tusinder af personer, der 
får diagnosticeret lymfødem i til-
slutning til kræftbehandling. Dette er 
ikke ensbetydende med, at der ikke 
er nogen, der går rundt uden at ane, 
hvorfor deres ben eller arm hæver i 
forbindelse med kræftbehandlingen.

Ved hjælp af tre patientforeninger, 
KIU (Kræft I Underlivet), DBO (Dansk 
Brystkræft Organisation) og PROPA 
(Prostatakræftforeningen), valgte 
jeg at få 20 personer med lymfødem 
efter kræftbehandling til at fortælle 
om deres liv med lymfødem.

De første 20, der meldte sig, indgik 
i projektet efter at have modtaget 
information om formålet og projekt-
forløbet. En ung pige med lymfødem 
efter hudkræftoperation og lymfe-
knudefjernelse meldte sig uopfor-
dret efter at have hørt om projektet.

Af de 20 personer, der meldte sig, 
var der ”kun” to mænd. Dette er ikke 
et udryk for, at mænd ikke får lym-
fødem, men måske et udtryk for en 
tilbageholdenhed blandt mænd for 
at give sig til kende!?

I alle interviews var der primært 
fokus på personernes liv med lym-

fødem fra det tidspunkt, de blev 
behandlet for deres kræftsygdom og 
til mødet med undertegnede. Udover 
lymfødem oplevedes andre fysiske 
og mentale senfølger, som samlet 
set har ændret radikalt på deres liv. 

Fortællingerne er udarbejdet som 
personlige, ukommenterede inter-
views af undertegnede i samarbejde 
med en journalist. Alle interviewede 
personer er blevet fotograferet af en 
professionel fotograf for at bekræfte 
og godtgøre det personlige ejerskab 
til fortællingerne. 

Jeg er de 20 personer, der har villet 
fortælle om deres liv med senfølgen 
lymfødem, meget taknemmelig for 
deres bidrag til bogen. Fortællinger 
med dybt personlige oplevelser i 
deres liv før, under og efter kræftbe-
handling.

Fotograf Lærke Posselt har formået, 
at de enkelte fortællinger er blevet 
en personlig fortælling via billedet af 
den enkelte. Grafiker Louise Nygaard 
Nielsen har skabt en værdig bog. 
I fællesskab har Louise og Lærke 
kreeret et smukt omslag i al ydmyg-
hed over for de 20 fortællere.

Sygeplejerske  
Hedvig Møller Larsen
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Kræftfri - men ikke rask
Fortællinger om livet med lymfødem.

Pris 200 kr.  + 30 kr. ved forsendelse.

Beløbet indbetales via Jyske Bank på:
Reg. nr. 5095 Kontonr. 0001644033
mærket ”Lymfødem”
eller
MobilePay 51519386 
mærket ”Lymfødem”

Bogen bestilles ved:
Hedvig Møller Larsen
SMS 51519386 eller
Mail flhml@esenet.dk

Kræftfri -
men ikke rask
Fortællinger om livet med lymfødem

Denne bog har til hensigt at tage de mennesker med senfølgen lymfødem efter kræftbehandling alvorligt og få belyst de 
problemer, det giver. På baggrund af 20 personers fortællinger er de talrige lymfødem problemer skitseret.

Det er uacceptabelt, fagligt som menneskeligt, hvad disse personer med lymfødem har været udsat for – grundet manglen-
de viden og nedprioritering fra de offentlige myndigheder og sundhedsvæsenet.
Disse mennesker bruger mange ressourcer på at forsøge at få den hjælp og behandling, de har krav på.

Årligt er der tusinder af personer, der får diagnosen lymfødem i tilslutning til kræftbehandling.

Fortællinger, med dybt personlige oplevelser i deres liv før, under og efter kræftbehandling, skal ikke stå ubemærket hen, 
men danne baggrund for en bedre fremtid for de mange med senfølgen lymfødem – efter kræftbehandling. 

”Jeg vidste ikke hvad det var, og det gjorde min læge heller ikke. Men var det prisen for at være rask efter kræften?“

9 788799 930005

ISBN 978-87-999300-0-5

ISBN 978-87-999300-0-5 Beløbet, v/salg af bogen,  
går til det videre arbejde inden  

for senfølgen lymfødem

Karina Dahl Steffensen:

”Patienter og  
pårørende er eksperter  

i deres eget liv”
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NÅR SYGEPLEJERSKEN GØR EN FORSKEL
Artiklen beskriver en undersøgelse af hvilke sygeplejeopgaver en sygeplejerske varetager i Krop & Kræft.

Krop & Kræft
Krop & Kræft er et seks ugers højin-
tensivt træningsforløb for patienter 
(fremadrettet kaldet deltagere) med 
en kræftdiagnose, som er i behandling 
med kemoterapi. Træningen består af 
styrke- og konditionstræning, krops-
bevidsthedstræning, afspænding og 
massage. Træningsforløbet anses som 
et supplement til behandlingen med 
kemoterapi, idet forløbet har evidens 
for at kunne mindske bivirkninger af 
kemoterapi (1)

Krop & kræft varetages af et tværfag-
ligt team bestående af en fysioterapeut 
og en sygeplejerske. Det er et krav, at 
sygeplejersken har klinisk erfaring og 
viden indenfor onkologi- eller hæma-
tologispecialet.

Tre dage om ugen er træningen høj-
intensiv, hvorfor deltagerne på disse 
dage får lavet en forudgående screening 
af sygeplejersken.

Baggrund og formål
Sygeplejerskens funktion i trænings-
forløbet Krop & Kræft blev defineret 
til at skulle omhandle observation af 
deltagerne før og under træningen 
samt koordinering og rekruttering af 
nye deltagere. Erfaringerne viste dog, at 
opgaverne omhandlede mere end disse 
funktioner. Endvidere udtrykte kolle-
gaer en forundring over, hvor mange og 
ikke mindst hvor forskellige opgaver sy-
geplejersken varetog i træningsforløbet.

En litteraturgennemgang viste, at in-
gen af de tidligere artikler om Krop & 
Kræft har belyst, hvilke konkrete syge-
plejeopgaver der

udføres under screeningen for at sik-
re deltagerne under et seks ugers træ-
ningsforløb. Dette blev baggrunden for 
at undersøge og beskrive disse sygeple-
jeopgaver. Artiklens formål er derfor at 
beskrive resultaterne af en undersøgelse 

af de udførte sygeplejeopgaver i Krop & 
Kræft.

Før en højintensitetstræning scree-
ner sygeplejersken alle deltagerne indi-
viduelt for at sikre, at det er forsvarligt 
at deltage i dagens træning. Det er vel-
kendt, at behandling med kemoterapi 
medfører en betydelig påvirkning af 
den enkeltes hverdagsliv, både fysisk, 
psykisk, eksistentielt og socialt (2). 
Dette kan udfordre den enkelte patients 
evner og ressourcer til at mestre den 
nye situation. Mange deltagere ople-
ver usikkerhed ved at skulle træne og 
bruge kroppen; ”hvad kan jeg, hvad må 
jeg, hvad kan jeg selv gøre? ". Ændrede 
kropssignaler og usikkerhed omkring 
deres situation kan medføre behov for 
støtte til at turde bruge kroppen og træ-
ne intensivt.

Screeningen består af en samtale 
med deltagerne, gennemgang af delta-
gerens journal og blodprøvesvar samt 
måling af temperatur, blodtryk og puls. 
Screeningen foregår som en åben dia-
log, hvor både deltager og sygeplejerske 
har mulighed for kort at tage forskellige 
problematikker op, såsom bivirkninger 

Irene Dyhrberg 
Andersen

Lisbeth Albrechtsen

Anette Malberg

Linette Bianne Poulsen

Anette Malberg, sygeplejerske, Krop & Kræft 
Onkologisk ambulatorium, Vejle Sygehus  
Kabbeltoft 25, 7100 Vejle
Tlf.nr: 79405116,  
e-mail: anette.marie.malberg-pedersen@rsyd.dk

Irene Dyhrberg Andersen, sygeplejerske,  
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Daglige eksklusionskriterier for 
højintensitetstræning:

–  Leukocytter < 1,0
–  Trombocytter < 40 eller tegn på 

blødning
–  Temperatur > 38 grader eller tegn 

på infektion. Deltagere i behand-
ling med peroral antibiotika kan 
deltage ved symptomfrihed.

–  Diastolisk blodtryk < 45 eller > 
100

–  Hvilepuls > 110 eller uregelmæs-
sig puls

–  Deltagere med hvilerespirations-
frekvens > 20 vurderes for klinisk 
anæmi og eventuel lungeinfek-
tion.
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af kemobehandlingen, gener ved træ-
ningen, eller hvad der måtte fylde for 
den enkelte deltager. Med baggrund i 
screeningen afgøres det, om deltageren 
kan medvirke i dagens træning og på 
hvilket niveau.

Metode
Vi valgte at lave en undersøgelse for at 
få en beskrivelse af sygeplejerskens op-
gaver i Krop & Kræft.

Sygeplejerskerne ved Krop & Kræft i 
Sønderborg, Esbjerg, Odense, Aalborg, 
Herning, Aarhus, Vejle registrerede de 
sygeplejeopgaver, der blev udført un-
der den daglige screening, samt under 
træningen. Data blev indsamlet over tre 
dage på et hold i november 2014, samt 
to dage på et andet hold i april 2015. Vi 
valgte to forskellige tidspunkter for at 
tage højde for variationer på holdene. 
Der deltog både mænd og kvinder med 
aldersfordeling på 30 – 80 år.

For at systematisere dataindsamling 
blev der udarbejdet et registrerings-
skema.

Etiske overvejelser forud for registre-
ringen var, at deltagerne gerne skulle 
være naturlige omkring deres spørgs-
mål og oplevelser. For ikke at påvirke 
de emner deltagerne tog op, var de ikke 
vidende omkring den anonyme regi-
strering.

Punkter i registreringsskemaet:

–  Problem (den udførte sygepleje-
opgave)

–  Handling
–  Kontakt til andre samarbejds-

partnere
–  Evaluering

For at få et overblik blev data gennem-
gået, kategoriseret og analyseret ved 
hjælp af meningskondensering (3).

Analyse og fortolkning af data
På baggrund af analysen blev der udledt 
4 temaer om sygeplejeopgaverne:
–  Kommunikativ sygepleje
–  Behandlende sygepleje
–  Vejledning, rådgivning og informa-

tion
–  Praktiske opgaver

I det følgende afsnit vil vi fremstille vo-
res resultater, og diskutere nogen af be-
greberne ud fra relevant litteratur.

Kommunikativ sygepleje
Kommunikativ sygepleje handlede pri-
mært om, at sygeplejersken var lyttende 
og empatisk i kommunikationen med 
deltagerne.

En deltager var eksempelvis bekym-
ret for, at hendes smerter var relateret 
til sygdomsudvikling. Sygeplejersken 
spurgte ind til smertetype, intensitet, 
smertebehandling og lyttede til hendes 
angst. Deltageren blev informeret om, 
at muskel- og ledsmerter er en almin-
delig bivirkning til kemoterapi. Delta-
geren blev tryg og fik lyst til at deltage 
i dagens træning.

En anden deltager var grædende og 
syntes hele forløbet med behandling var 
uoverskuelig. Samtalen førte til, at del-
tageren blev henvist til psykolog.

I de overstående kommunikationssi-
tuationer var det afgørende, at sygeple-
jersken var nærværende. Nogle delta-
gere gav under screeningen udtryk for, 
at der var nogle personlige ting, som de 
tænkte meget på. Her stillede sygeple-
jersken sig til rådighed, gav tid og rum 
til at lytte samt spørge ind til deltagerens 
bekymringer. To forskellige udtryksmå-
der af at være nærværende beskrives af 
Frederiksson. Den ene form for nærvær 
beskrives som at ”være sammen med” 
(being with) og har fokus på gensidig-
hed, åbenhed samt deltagerens ople-
velse af livsverden. Den anden form for 
nærvær har en mere problemløsnende 

tilgang ”at være til stede” (being there) 
og retter sig mod interventioner, hvor 
sygeplejersken gør noget i forhold til et 
konkret mål (4).

Når deltagerne fik mulighed for at 
sætte ord på deres følelser og fandt ny 
forståelse, så det ud til, at de oplevede 
sygeplejersken som nærværende. Et 
nærvær hvor kommunikationen var 
præget af gensidighed, åbenhed og til-
lid.

Under den daglige screening var det 
vigtigt, at sygeplejersken kunne navi-
gere både i den dybe relation ”sammen 
med” og at ”være til stede” i en mere 
problem-løsningsorienterede tilgang 
afhængig af den enkelte deltagers behov 
på den givne dag.

Behandlende sygepleje
Behandlende sygepleje var konkrete og 
målrettede handlinger, der tilgodeså 
deltagerens behov for pleje og behand-
ling i relation til fysiske sundhedspro-
blemer.

Et eksempel var en deltager, som be-
skrev problemer med appetitten pga. 
ubehagelig smag og smagsændringer.

Sygeplejersken undersøgte munden 
og fandt tegn på mundsvamp. Syge-
plejersken tog kontakt til en læge, som 
iværksatte behandling samt informe-
rede deltageren om relevante tiltag i 
forhold til mundhygiejne. De følgende 
dage havde sygeplejersken mulighed 
for at spørge ind til og følge op på 
symptomerne.

En anden deltager havde rødme og 
irritation ved Picc-Line. Sygeplejersken 

Figur 1 illustrerer de 4 fremkomne temaer af sygeplejeopgaver i Krop & Kræft.
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rensede indstiksstedet og skiftede steril 
forbinding, og observerede de næste 
dage området for infektionstegn.

Under behandlende sygepleje var 
begrebet ”observation” klart fremtræ-
dende. Observation betyder at iagttage. 
Under observation er det sygeplejer-
skens opgave at holde øje med og lægge 
mærke til, hvilket af Kari Martinsen be-
skrives som at se patienten med et ”dob-
belt øje”. Med det mener hun, at man 
både skal være sanselig og blive rørt, 
kaldet ”hjertets øje”; og mere fagligt 
vurderende, kaldet ”det registrerende 
øje”. Begge dele er vigtige for at vurdere 
patienten helt.

Ved udelukkende brug af ”hjertets 
øje” bruger sygeplejersken sanserne til 
at se, mærke, lugte og fornemme, hvor-
dan patienten har det. Hvis kun denne 
del var i brug ville patienten drukne i 
omsorg. Derfor er det vigtigt at kunne 
måle, tjekke værdier, skrive ned ud fra 
faglig viden gennem ”det registrerende 
øje”. Hvis kun patienten blev set med 
dette øje, ville sygeplejen blive meka-
nisk, kold og uden omsorg (5).

Når sygeplejersken havde observeret 
deltageren, tog hun stilling til, om hun 
selv kunne tage sig af opgaven, eller hun 
skulle kontakte andre samarbejdspart-
nere.

For sygeplejersken i Krop & Kræft 
var det væsentligt at kunne observere 
deltageren under træningen gennem 
det ”dobbelte øje”. Forudsætningen for 
at kunne lave denne form for observa-
tion af deltagerne var, at sygeplejersken 
havde en bred klinisk erfaring i og viden 
om kræftsygdomme og -behandling.

Vejledning, rådgivning og 
information
Opgaverne i temaet vejledning, rådgiv-
ning og information omhandlede selve 
dialogen med deltagerne. Emnerne for 
dialogen var primært relateret til bi-
virkninger af behandlingen med kemo-
terapi.

Et eksempel var en deltager, der var 
usikker på hans øgede risiko for infek-
tion som følge af det påvirkede immun-
forsvar under kemoterapibehandling. 
Sygeplejersken vejledte i blodprøver-

nes betydning og infektionstegn, samt 
hvornår han skulle reagere på tempera-
turforhøjelse.

En anden deltager havde haft et vægt-
tab. Sygeplejersken rådgav om vigtig-
heden af sufficient kost under kemo-
behandling, samt udleverede skriftligt 
materiale.

For at imødekomme deltagernes be-
hov for vejledning, rådgivning og in-
formation var det af stor betydning, at 
sygeplejersken fik afdækket den enkelte 
deltagers ønsker, behov og præferencer 
som afsæt for dialogen.

At møde patienterne med respekt, 
ligeværdighed og medmenneskelighed 
definerer Regner Birkelund som et ”dia-
logisk møde”, hvilket er forudsætningen 
for patientcentreret praksis.

Patientcentreret praksis er ifølge Bir-
kelund kendetegnet ved ”Patienten som 
partner” og ”fælles beslutningstagen” 
(6).

Når sygeplejersken mødte den en-
kelte deltager i Krop & kræft, var det så-
ledes væsentligt, at det var i et dialogisk 
møde, hvor deltagerens perspektiv var i 
centrum. For at få "patienten som part-
ner" var det væsentligt, at sygeplejer-
sken før og undervejs i dialogen gjorde 
sig pædagogiske overvejelser i forhold 
til den enkelte deltager.

Hvem var deltageren, hvilke forud-
sætninger havde denne, hvad skulle 
der formidles og ikke mindst, hvor-
dan kunne dialogen foregå? Birkelund 
henviser her til dokumentet fra ”Dan-
ske Regioner”; at sundhedsvæsnet skal 
indrettes på patientens præmisser og 
behandlingsforløbet planlægges ”med 
patienten” og ikke "for patienten" (6).

Ved at sygeplejersken var i næsten 
daglig dialog med deltageren, var det 
muligt for sygeplejersken at opnå en 
tillidsfuld relation og lave de didakti-
ske overvejelser for formidlingen. Det 
næsten daglige dialogiske møde gav 
kontinuitet. Det betød, at sygeplejer-
sken kunne lave en evaluering i form af 
”dag-til-dag opfølgning”, hvilket øgede 
forudsætningen for patientcentrering. 
Opmærksomhed på didaktiske overve-
jelser i dialogen med deltagerne havde 
således betydning for sygeplejerskens 

mulighed for at arbejde patientcentre-
ret i et højintensivt træningsforløb som 
Krop & Kræft.

Praktiske opgaver
De praktiske opgaver handlede om 
mere konkrete opgaver, som fyldte for 
den enkelte deltager i træningsforløbet.

De praktiske opgaver var blandt an-
det at få koordineret tider til kemote-
rapi, lægesamtaler eller strålebehand-
ling i forhold til at kunne deltage i den 
daglige træning. Ved behov for akut læ-
gevurdering blev det også koordineret 
af sygeplejersken. Nogle gange havde 
deltagerne behov for at få lavet recepter 
eller få udleveret medicin. Flere delta-
gere fik lavet henvisning til tværfaglige 
samarbejdspartnere herunder psykolog 
og fysioterapeut. De praktiske opgaver 
var således overvejende af koordine-
rende karakter, der tog afsæt i delta-
gernes ”her og nu perspektiv”. Nogle af 
opgaverne kunne synes af lavpraktisk 
karakter, men de var med til at mindske 
bekymringer og var derfor af stor be-
tydning for den enkelte deltager.

Konklusion
Det kan konkluderes, at der var fire 
gennemgående temaer i de registrerede 
sygeplejeopgaver: kommunikation; be-
handlende sygepleje; vejledning, råd-
givning og information samt praktiske

opgaver. Med baggrund i en teore-
tisk refleksion fandt vi, at nærværende 
kommunikation i et dagligt dialogisk 
møde med deltagerne gav sygeplejer-
sken mulighed for at arbejde patient-
centreret pga. den høje kontinuitet un-
der træningsforløbet. Det kan ligeledes 
konkluderes, at bred sygeplejefaglig er-
faring og viden indenfor kræftområdet 
var afgørende for at kunne udføre kom-
petent observation af deltagerne, samt 
at kunne støtte og involvere deltagerne 
i Krop & Kræft under hensyntagen til 
individuelle behov og ressourcer.

Perspektivering
I forlængelse af denne artikel kunne 
det være interessant at lave en kvalitativ 
undersøgelse af deltagernes oplevelse af 
den daglige kontakt og screening hos 
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en sygeplejerske med klinisk erfaring 
indenfor kræftområdet. Hvilken forskel 
føler deltagerne, at sygeplejersken gør 
for den enkelte i et træningsforløb? Det 
kunne også være relevant at undersøge 
i hvilken grad, deltagerne føler sig med-
inddraget i et fastlagt træningskoncept 
som Krop & Kræft?

En viden herom vil muligvis kunne 
målrette og dermed kvalitetssikre den 
sygepleje, der udføres i Krop & Kræft.

Det kunne også være relevant at un-
dersøge, hvilken betydning det har for 
deltagernes kræftbehandlingsforløb, at 
de dagligt får støtte til at håndtere og 
afhjælpe symptomer, bivirkninger samt 
tanke- og handlemønstre forbundet 
med deres sygdom og behandling. En 
sådan viden ville muligvis fremadrettet 

kunne bidrage til at kvalitetssikre andre 
trænings- og rehabiliteringsforløb?

Afslutningsvis vil vi gerne rette en 
stor tak til klinisk sygeplejespecialist 

Bodil Winther, onkologisk afdeling, 
Vejle Sygehus, for støtte og vejledning 
i forbindelse med udarbejdelsen af ar-
tiklen.
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SIG SEKSUALITET HAR SET DAGENS LYS

Ditte Maria Bjerno Nielsen
Fagligt selskab for kræftsygeplejersker 
har fået en ny interessegruppe, nemlig 
SIG seksualitet. Formålet med gruppen 
er at give sygeplejersker mod på at tage 
emnet seksualitet op med kræftpatien-
ter.

Gruppen blev dannet på initiativ af 
FSK bestyrelsesmedlemmer, der via en 
mail til landets oversygeplejersker på de 
onkologiske afdelinger, efterspurgte sy-
geplejersker med interesse for kræft og 
seksualitet.

Første møde blev afholdt på Vejle 
Hospital d. 9. december 2014 med del-
tagelse af fem sygeplejersker fra hhv. 
Odense, Vejle, Roskilde og København. 
Vi havde forskellige baggrunde og 
kompetencer, men fælles for os alle var, 
at vi dagligt arbejdede med kræftpa-
tienter og havde en interesse i at skabe 
opmærksomhed på kræftpatienternes 
seksualitet.

Ved dette møde fik vi lejlighed til 
at brainstorme over, hvad vi havde af 
ønsker for denne arbejdsgruppe, og 
hvilket produkt vi skulle arbejde videre 
med. Vi havde alle et ønske om at gøre 
samtalen om seksualitet mere tilgænge-
lig for sygeplejerskerne, og vi ville der-
for udvikle et redskab, som sygeplejer-
skerne kunne bruge til at opnå ny viden 
og nogle gode tips til, hvordan man på-
begynder samtalen om seksualitet med 
kræftpatienterne.

Det var her vi fik ideen til kufferten. 
Kufferten skal rumme inspiration, vi-
den og oplæg til diskussion, som kan 
bruges ude i ambulatorierne og sen-
geafsnittene og støtte sygeplejerskerne 
til at udvikle kompetencer og føle sig 
bedre rustet til at indgå i samtaler om 
seksualitet. Udover cue-cards og tips-
lister og postkort, ligger der også et 
USB-stick med et kort undervisnings-
program, som kan afspilles på et afde-
lingsmøde og lægge op til diskussion 
om, hvordan man håndterer udfordrin-
gen i egen klinik.

Kufferten blev færdigudviklet op til 
FSKs landsmøde i 2015 og kufferterne 
blev udleveret gratis til interesserede 
repræsentanter ved vores stand på 
landsmødet. Vi oplevede stor interesse 
fra andre sygeplejersker, der også synes, 
at det er et svært emne at tilgå. De var 
glade for at kunne få noget materiale, 
som kan danne grundlag for at få skabt 
dialog i afdelingen blandt sygeplejer-
skerne.

Udover vores tilstedeværelse på 
landskurset, præsenterede vi også en 
poster om projektet på MACSS konfe-
rencen i foråret 2015.

Vores overordnede formål med kuf-
ferten er at give landets onkologiske af-
delinger en mulighed for at sætte emnet 
kræft og seksualitet på dagsordenen, 
samtidig med at vi udstyrer dem med 
en færdig ”pakke” med viden og inspi-
ration, som de kan tage udgangspunkt i. 
I materialet understreger vi vigtigheden 
af at inddrage patienternes seksualitet 
på lige fod med andre psyko-sociale 
aspekter i deres behandling og viser 
belæg for, at kræftpatienterne faktisk 
ønsker, at sygeplejerskerne italesætter 
emnet.

I foråret 2016 evaluerede vi arbejds-
gruppen, og på grund af det store inte-
resse, både internt i gruppen og udefra, 
blev vi enige om at oprette en SIG un-
der FSK og kalder os nu SIG seksualitet.

Gruppens medlemmer er siden be-
gyndelsen blevet skiftet lidt ud men 
består på nuværende tidspunkt af for-
mand Louise Bregnhøj, som arbejder i 
onkologisk ambulatorium på Vejle sy-
gehus, sekretær Mette Torp Johansen, 
som er ansat på OUH hæmatologisk 
afdeling, Nina Rosberg fra onkologisk 
ambulatorium på Rigshospitalet, Ka-
thrine Schiødt fra onkologisk ambula-
torium på Roskilde sygehus, Kristina 
Thygesen, ansat på hæmatologisk afde-
ling på Rigshospitalet samt Ditte Niel-
sen fra gynækologisk klinik på Rigsho-
spitalet.
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Kathrine Schiødt har gennemført 
basisuddannelsen i klinisk sexologi og 
Nina Rosberg og Ditte Nielsen er begge 
autoriserede specialister i sexologisk 
rådgivning fra Dansk forening for kli-
nisk sexologi.

Vi har netop skrevet kommissorium, 
som kan læses på FSKs hjemmeside, og 
oprettet en gruppe på Facebook under 
navnet SIG seksualitet. I denne gruppe 
vil vi dele relevante artikler og viden om 
emnet kræft og seksualitet. Der vil også 
kunne findes en liste med anbefalelses-
værdig litteratur. Facebook-siden kan 
også benyttes, hvis man ønsker at kom-
me i kontakt med medlemmer af grup-
pen. Derudover har vi en e-mailadresse, 
som også kan benyttes ved spørgsmål 
til gruppen og dens arbejde. Hvis man 
ønsker at bestille vores undervisnings-

materiale til sin afdeling, kan den rekvi-
reres gennem e-mailadressen.

Vi håber, at vores nye SIG gruppe vil 
blive taget godt imod, og vi ser frem til 

flere spændende projekter og diskussio-
ner med alle de andre FSK medlemmer 
fremover.

MELD DIG IND I FSK
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SYGEPLEJE TIL MANDLIGE 
KRÆFTPATIENTER PÅ ET ONKOLOGISK 
KORTTIDSAFSNIT

Kira Jensen
Sygeplejerske
Under uddannelse til cand. cur.
Kirajensen92@hotmail.com
Tlf. 28 55 25 19

Sofie Jensen
Sygeplejerske; Hæmatologis ambulatorium, 
AUH Tage-Hansens Gade.
Under uddannelse til cand. cur.
Soje92@hotmail.com
Tlf. 22 96 83 86

Resume
Sygeplejersker ansat på et onkologisk 
korttidsafsnit, oplever udfordringer og 
muligheder, når de udfører sygepleje 
til mandlige kræftpatienter. Resulta-
terne viser, at sygeplejerskerne oplever 
muligheder i sygeplejen ved brug af 
humor og fællesskab mellem mandlige 
kræftpatienter. Udfordringerne i syge-
plejen til den mandlige kræftpatient 
afhænger af mandetypen, og vores un-
dersøgelser viser, at sygeplejerskerne 
oplever flest udfordringer i sygeplejen 
til “den arbejdende mand” og “den en-
somme mand”.

Sygepleje til mandlige kræftpatienter
I og med at der er 17.982 mænd der 
årligt får konstateret kræft, er mænd en 
betydelig patientgruppe i sundhedsvæ-
senet (1). Sygeplejerskerne har derfor 
også stor betydning for den mandlige 
kræftpatients sygdomsforløb. Studier 
tyder på, at den mandlige kræftpatient 
kan opleve sygeplejen som omklamren-
de, hvilket kan overskride hans private 
grænse. Sygeplejen til den mandlige 
kræftpatient skal tilrettelægges således, 
at hans autonomi opretholdes, og syge-
plejersken skal dermed vente tålmodigt 
for at følge den mandlige patients tem-
po (2).

Manden som kræftpatient
Kræft er den hyppigste dødsårsag og 
dræber omkring 7-8.000 mænd i Dan-
mark hvert år. Det svarer til en tredjedel 
af alle dødsfald blandt mænd (3). Når 
mænd får konstateret en kræftsygdom 
og bliver patient i det danske sundheds-
væsen, har de svært ved at identificere 
sig med patientrollen. De fleste mand-
lige kræftpatienter identificerer sig i hø-
jere grad med det “normale” liv, hvilket 
indebærer livskvalitet gennem blandt 

andet arbejde, kollegers forståelse og 
kontakt med andre end sygehusperso-
nalet (3).

I et sygdomsforløb er den mandlige 
patient optaget af at forblive “kaptajn” 
i sit eget liv, og at sundhedspersonalet 
viser respekt for hans personlige behov 
og ønsker (2). Den mandlige patient 
vil forsøge at opretholde autonomi og 
selvbestemmelse og søger derfor ikke 
nødvendigvis at være sammen med an-
dre eller tale om sygdommen og deres 
følelser (3)

Den mandlige patients behov er i for-
vejen belyst i allerede eksisterende litte-
ratur, da det bl.a. er et emne Svend Aage 
Madsen har beskæftiget sig meget med 
(3). Der mangler imidlertid litteratur 
der handler om, hvordan sygeplejersker 
oplever at yde sygepleje til den mand-
lige kræftpatienter.

Metode
Dette dannede baggrunden for i et ba-
chelorprojekt at undersøge, hvilke mu-
ligheder og udfordringer sygeplejersker 
på et onkologisk korttidsafsnit oplever 
i sygeplejen til den mandlige kræftpa-
tient. Projektet blev udarbejdet med 
det formål at få indsigt i sygeplejerskens 
perspektiv for, at sygeplejersken bedre 
kan imødekomme den mandlige kræft-
patients behov. Undersøgelsen bygger 
på et fokusgruppeinterview med fem 
sygeplejersker, der alle har arbejdet 
med det onkologiske speciale i mel-
lem fem og elleve år. Den indsamlede 
data er analyseret ved hjælp af profes-
sor i almen medicin Kirsti Malterud´s 
analysestrategi – systematisk tekstkon-
densering. Igennem den systematiske 
tekstkondensering blev følgende tema-
er fundet:
–  Humor
–  Sygepleje til mandetyper

Sofie JensenKira Jensen
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–   Sygeplejerskens erfaring med den 
mandlige kræftpatient

–  Den typiske mandlige kræftpatient
–   Sygepleje udføres ud fra individuelle 

behov

Temaerne blev valgt, da de beskriver de 
muligheder og udfordringer, sygeple-
jersken oplever. De vil blive beskrevet 
sammen under opdelingen; Mulighe-
der i sygepleje til mandlige kræftpatien-
ter, sygeplejen udføres ud fra individu-
elle behov og sygepleje til mandetyper.

Muligheder i sygepleje til mandlige 
kræftpatienter
Sygeplejerskerne i undersøgelsen bely-
ste primært to muligheder, de oplevede 
i sygeplejen til mandlige kræftpatienter. 
Det var henholdsvis humor og mande-
fællesskab.

Karakteristisk for humor i sygeple-
jen var muligheden for at skabe en god 
relation til den mandlige kræftpatient 
gennem brug af humor. Sygeplejer-
skerne erfarede, at de alvorlige emner 
vedrørende den mandlige kræftpatients 
sygdom var mere befriende og lettere at 
tale om gennem brugen af humor.

Sygeplejerskerne erfarede, at det ka-
rakteristiske for mandefællesskaber er, 
at mænd åbner sig på en anden måde 
overfor andre mænd i samme sygdoms-
situation som dem selv. De kræftramte 
mænd følte ifølge sygeplejerskerne, det 
mere uforpligtende at tale med andre 
mænd, og mændene oplevede i disse 
mandefællesskaber ingen forventnin-
ger om at skulle tale om følelser.

Sygeplejen udføres ud fra 
individuelle behov
Sygeplejerskerne forklarede, at de yder 
sygepleje ud fra “den individuelle ap-
proach” og vil ikke generalisere, men 

føler sig ind på den enkelte patient for 
at skabe en god relation. 

Det handler for sygeplejersken om 
at kende patienten og vide, hvor han 
er i forløbet eller sætte sig ind i, hvem 
den enkelte patient er. Når det er sagt, 
fremtræder sygeplejerskerne anderle-
des over for den mandlige kræftpatient, 
hvilket først kommer til udtryk, når sy-
geplejersken ser tilbage på sygeplejen til 
den mandlige kræftpatient.

Sygepleje til mandetyper
Udover sygeplejerskernes oplevelse af 
at udføre sygepleje ud fra den enkelte 
patients behov, definerede sygeplejerne 
også forskellige stereotyper af mandlige 
patienter. Sygeplejerskerne beskrev den 
enkelte type mandlige kræftpatient, og 
hvilke udfordringer de oplevede ved 
den enkelte type.

De definerede mandetyper skal ikke 
forstås som fastlåste eller sådan, at nog-
le mænd ikke kan have elementer fra 
flere af typerne. Typerne skal ses som 
en måde at kategorisere, de udfordrin-
ger sygeplejerskerne oplever ved for-
skellige mandlige patienter.

Den arbejdende mand
Den arbejdende mand omfatter de 
mandlige kræftpatienter, der som per-
son er selvstændig, leder deres egen 
virksomhed eller dem, hvor arbejdet 
betyder alt. Den arbejdende mand sig-
nalerer overfor sygeplejersken, at han 
har styr på det, at alt er fint, og at han er 
okay med situationen.

Mændene ønsker typisk at sætte 
dagsordenen for forløbet og har svært 
ved at afsætte tid til kræftbehandlingen 
i deres travle hverdag. Disse patienter 
arbejder ofte mindst 37 timer ved siden 
af deres behandlingsforløb i et forsøg 
på at opretholde en normal hverdag. 

Den arbejdende mand føler sig ikke 
syg og ønsker derfor ikke at tale om 
konsekvenserne af sin sygdom. Disse 
mænd opfattes af sygeplejerskerne som 
“kontrol freaks”. Disse mænd kan være 
vrede, fordi de ikke kan forhandle sig 
til et længere liv, og dermed mister de 
kontrollen over deres liv.

Sygeplejerskerne ser denne man-
detype som meget udfordrende, fordi 
disse mænd tager længere tid og kræver 
mere arbejde for at komme ind bag fa-
caden og skabe tillid. Sygeplejerskerne 
har erfaret, at god sygepleje til denne 
mandetype er at spejle dem og derved 
udføre sygepleje, der er mere firkantet. 
Sygeplejerskerne kan nemt presse føl-
somme samtaleemner ned over hove-
det på den arbejdende mand, hvilket 
er udfordrende for sygeplejerskerne, da 
den arbejdende mand ikke har et stort 
behov for at tale om følelser. Derudover 
kan det være udfordrende for syge-
plejerskerne at hjælpe den arbejdende 
mand med at finde en balancegang 
mellem arbejde og sygdom.

Den ensomme mand
Den ensomme mand er en mandetype, 
der har boet alene i mange år og har 
meget få eller ingen nære relationer. 
Den ensomme mand har en anden 
livsstil, hvor hjemmet ikke bliver gjort 
rent, han får “dåsebøffer” til aftensmad 
og har en dårlig hygiejne, hvilket han 
tilsyneladende er tilfreds med. Denne 
mandetype er en kæmpe udfordring for 
sygeplejerskerne. Ifølge sygeplejersker-
ne er denne type den sværeste at ud-
føre sygepleje til, fordi sygeplejerskerne 
er i tvivl om, hvorvidt den ensomme 
mand handler ud fra den information, 
han får. Den ensomme mand har svært 
ved at lukke folk ind, og det er derfor 
en udfordring for sygeplejerskerne at 
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lære denne patient at kende. Derfor 
overskrider sygeplejerskerne nemt den 
ensomme mands grænser i og med, at 
sygeplejerskerne ikke kender den en-
somme mands behov. Sygeplejerskerne 
oplever, at den ensomme mand i nogle 
tilfælde faktisk har styr på det, og at sy-
geplejerskerne spænder et sikkerheds-
net under denne patienttype i tilfælde 
af, at det går galt.

Manden med den dominerende kone
Manden med den dominerende kone er 
kendetegnet ved, at manden overlader 
styringen af sygdomsforløbet til konen, 
fordi konen eller samleveren har et øn-
ske om at have en rolle i forløbet. Den 
mandlige kræftpatient lægger alt ansvar 
fra sig og overgiver sig fuldstændigt ved 
at distancere sig fra sygdomsforløbet. 
Konen eller samleveren er den mest 
aktive ved samtalerne og mener, at hun 
ved præcis, hvordan manden har det 
fysisk eller psykisk. Det er en udfor-
dring for sygeplejersken, at manden 
ikke ønsker at snakke om emotionelle 
emner, når konen er til stede, og syge-
plejerskerne mener derfor, det er vigtigt 
at tale med manden alene.

Den ældre mand
Den ældre mand, som er ude af sit ar-
bejdsliv, oplever familien som værende 
mere værdifuld end tidligere. Denne 
mandetype har nemmere ved at tale 
om sine følelser og bliver mere berørt 
og græder på trods af, at det i hans 
ungdom har været mere tabubelagt at 
tale om følelser. Når den ældre mand 
bliver syg, bliver det pludselig virkeligt, 
at mand og kone ikke har hinanden i 
særlig lang tid endnu. Sygeplejerskerne 
identificerer ingen udfordringer ved 
denne mandetype.

Manden, der har accepteret sin 
sygdom
Manden, der har accepteret sin syg-
dom, er klar over, at han skal dø inden-
for en overskuelig fremtid, men han er 
okay med dette. Den pårørende, deri-
mod, er i sorg over situationen og vil 
gerne tale om den mandlige kræftpa-
tients situation. Den mandlige kræftpa-

tient skal derfor både håndtere sin egen 
sygdom og yde omsorg overfor sine 
pårørende. Manden, der har accepteret 
sin sygdom, har det fint med bare at få 
behandling, og at sygeplejersken sørger 
for, at han ingen bivirkninger har. Det 
er en ekstra udfordring for sygeplejer-
sken, når manden og den pårørende 
ikke har de samme behov i forbindelse 
med sygdomsforløbet.

Manden i det gode forløb
Manden i det gode forløb tilhører de 
fleste af de mandlige kræftpatienter. De 
fleste mandlige kræftpatienter er gode 
til at tage vare på sig selv og få snakket 
med familien omkring sygdomsforlø-
bet. Sygeplejerskerne beskriver, at disse 
mænd har et godt forløb, og de er gode 
til at være patienter. Udfordringerne 
ved disse mænd er, at de er mere fø-
lende og vil gerne snakke om sygdom, 
og det er ikke nødvendigvis den for-
ventning sygeplejerskerne har den til 
de mandlige kræftpatienter.

Sygeplejerskernes måde at mestre 
udfordringerne på
De ovenstående resultater vil blive dis-
kuteret ved hjælp af teori af sygeple-
jerske, ph.d i filosofi og cand.phil Kari 
Martinsens. Sygeplejerskerne beskriver 
forskellige mandetyper, de oplever ud-
fordringer ved, og som de yder forskel-
lige former for sygepleje til. Samtidig 
understreger de vigtigheden af at se på 
den individuelle patients behov. Dette 
kan ifølge Kari Martinsen forstås, ved 
at sygeplejersken bruger hjertets øje, 
når sygeplejersken ser hvert menneske 
som lige, men stadig forskellige på den 
måde, at det individuelle menneske 
skal hjælpes, hvor han er (4). Sygeple-
jerskerne bruger hjertets øje, når der 
opstår muligheder i sygeplejen til den 
mandlige kræftpatient. Det gør sygeple-
jerskerne blandt andet i form af humor 
og opfordring til mandefællesskaber.

Sygeplejerskerne inddeler de mand-
lige kræftpatienter i forskellige typer, 
derved opstår der en typetænkning om 
de mandlige kræftpatienter. I den for-
bindelse bruger sygeplejersken altså det 
registrerende øje (4) og kommer kun til 

at se efter de muligheder og udfordrin-
ger, der ligger inden for den mandetype, 
hun har vurderet at patienten tilhører.

Når sygeplejerskerne bliver udfor-
dret i sygeplejen til mandlige kræftpa-
tienter, kan de opleve tvivlens øje (4). 
Tvivlen opstår, når sygeplejerskerne 
bliver særligt udfordret i sygeplejen til 
den ensomme mand og den arbejdende 
mand. Sygeplejersken tvivler på sine 
sanser og bruger i stedet sin forståelse 
og registrering, hvorved patienten ses 
som et objekt.

Når sygeplejersker både vil 
kategorisere og udføre individuel 
sygepleje
Sygeplejerskerne i fokusgruppeinter-
viewet giver udtryk for vigtigheden af at 
udføre sygepleje ud fra individuelle be-
hov. Gennem fokusgruppeinterviewet 
tegnede der sig et klart billede af, at en 
værdi hos sygeplejerskerne er at udføre 
individuel sygepleje ud fra patientens 
individuelle behov. Trods denne værdi 
definerer sygeplejerskerne specifikke 
typer mandlige kræftpatienter, som de 
oplever forskellige udfordringer ved og 
håndterer forskelligt. Dette tyder umid-
delbart ikke på, at sygeplejerskerne 
udelukkende baserer sygeplejen til 
mandlige kræftpatienter ud fra indivi-
duelle behov.

Psykolog Bo Jacobsen (5) har tidlige-
re lavet en typeinddeling af de mandlige 
og kvindelige kræftpatienter. Her opde-
les de i to typer mandlige patienter: den 
fattede mand og den rystede mand. Sy-
geplejerskerne tager afstand fra brugen 
af typetænkning, fordi de ønsker at yde 
sygepleje ud fra de individuelle behov. 
Men det tyder på, at sygeplejerskerne 
alligevel ubevidst bruger inddelingen 
af mandetyper til at håndtere de udfor-
dringer, de oplever ved mandlige kræft-
patienter.

I sundhedsvæsenet er der i dag be-
grænset tid til den enkelte patient i for-
hold til tidligere. Ved kombinationen 
af typetænkning og brugen af indivi-
duel sygepleje giver sygeplejerskerne i 
korttidssygeplejen mulighed for at yde 
sygepleje ud fra en i forvejen defineret 
mandetype, inden de har fået en rela-
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tion til patienten. Senere vil sygeple-
jerskerne kunne tilpasse sygeplejen ud 
fra patientens individuelle behov, når 
sygeplejerskerne har opnået en relation 
til den mandlige kræftpatient. Dermed 
vil sygeplejerskerne kunne kombinere 
sygepleje ud fra typetænkning og sy-
gepleje ud fra patientens individuelle 
behov på en hensigtsmæssig måde for 
at kunne håndtere de udfordringer, sy-
geplejerskerne oplever, samt de mulig-
heder, der er i sygeplejen til mandlige 
kræftpatienter.

En udfordring ved kombinationen 
af typetænkning og individuel syge-
pleje er, at sygeplejerskerne i en travl 
hverdag vil kunne bruge definerede 
mandetyper som bindende. Dermed 
bruger sygeplejersken udelukkende 
det registrerende øje og ser ikke på pa-
tientens individuelle behov og ser kun 
den type, hun har tildelt den mandlige 
kræftpatient. En anden udfordring er, 
at mange elementer inden for sygehus-
væsenet bliver standardiseret og ske-
malagt, hvilket blandt andre kritiseres 
af Kari Martinsen. I forbindelse med 
standardiseringen vil sygeplejerskerne 
få mindre mulighed for at bruge deres 
faglige skøn i sygeplejen til den mand-
lige kræftpatient. Hos sygeplejerskerne 
vil der kunne opstå en oplevelse af, at 
sygeplejen er meningsløs, når sygeple-
jerskerne skal krydse af i et skema og 
ikke skal bruge deres faglige skøn.

Konklusion
De muligheder sygeplejerskerne op-
lever er, at relationen mellem sygeple-
jerske og den mandlige kræftpatient 
bliver lettere gennem humor. Sygeple-
jerskerne oplever også den mulighed, at 
de mandlige kræftpatienter med fordel 
kan bruge hinanden i mandefællesska-
ber.

De udfordringer, sygeplejerskerne 
oplever, relaterer sig primært til hvil-
ken type, den mandlige kræftpatient 
tilhører. De mest udfordrende mande-
typer er den arbejdende mand og den 
ensomme mand. På trods af at sygeple-
jerskerne ubevidst inddeler de mand-
lige kræftpatienter efter typetænkning, 
lægger de samtidig stor på, at udføre 
individuel sygepleje.
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medlem af DASYS dokumentationsråd

Vores sidste klumme sluttede af med 
dokumentationskonferencen i 2014. På 
denne konference drøftede 250 sygeple-
jersker inden for forskellige områder af 
sygeplejen, hvad nødvendig dokumen-
tation af sygepleje er. Der blev udpeget 
tre hovedhjørnesten i understøttelse af 
den nødvendige dokumentationsprak-
sis, som er følgende områder: patien-
tinvolvering, ledelsesinvolvering og en 
fælles national strategi. Dokumentati-
onsrådet skrev med afsæt i konferen-
cens en artikel i Sygeplejersken 2/ 2016 
”Otte temaer som understøtter den 
nødvendige dokumentation”, som vi 
hermed opfordrer jer til at læse.

Dokumentationsrådet har det sene-
ste år arbejdet videre med de tre områ-
der, og vi vil her sætte fokus på arbejdet 
med at indføre en fælles national stra-
tegi (klassifikationssystem), som skal 
sikre ensartet og entydige dokumenta-
tion af patientdata, problemstillinger / 
sygeplejediagnoser samt interventioner 
– uanset hvilke elektroniske systemer 
vi har. For øjeblikket må vi erkende, 
at det sikkert tager lang tiden inden vi 
i Danmark arbejder med samme jour-

nalsystem og klassifikationer. Aktuelt er 
Sundhedsplatformen ved at live indført 
i region Hovedstaden og i 2017 følger 
Region Sjælland efter. Det nye system 
er kendetegnet ved, at alle kodningssy-
stemer, der anvendes i Danmark er ind-
arbejdet i data f.eks. DRG, SNOMED 
CT, SKS osv. Det gør det i sagens natur 
meget komplekst.

I 2008 besluttede Sundhedsstyrelsen 
at oversætte og anvende SNOMED 
CT®, som grundlag for udvikling af en 
sundhedsterminologi. Dette arbejde er 
varetaget af Camilla Wiberg Danielsen 
og Palle Gerry Petersen NSI (National 
sundhedsinformatik). SNOMED rum-
mer i øjeblikket 40.000 koder som klas-
sificerer patientdata. SNOMED CT® er 
en måde at strukturere data til fælles 
begreber, og dækker observerbare data 
og fund/slutresultatet.

Et andet klassifikationssystem, der 
arbejdes med at oversætte til dansk er 
ICNP, som er udviklet af ICN. Dette 
system indeholder udover patientdata 
også standardiserede sygeplejediagno-
ser og sygeplejeinterventioner.

ICNP har koblet deres 4000 koder på SNOMED CT’s koder, så begreber  
fra ICNP er indirekte blevet oversat til dansk via SNOMET CT
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Vi vil gerne give et eksempel på, 
hvordan der konkret er arbejdet med 
gør fagsproget entydigt.

Dokumentations Rådet i Region 
Midt har i et samarbejde med KL, som 
repræsenterer kommunerne, om at 
standardisere begreber, så meddelelser 
(data om patienterne) fra sygeplejer-
sker på hospitalerne let bliver forstået af 
sygeplejerskerne i hjemmeplejen.

Når de to instanser kommunikerer 
med hinanden foregår det via MED-
COM. For at begreberne bliver entydige 
fra begge sider, har begge parter benyt-
tet SNOMED CT som ”oversætter”.

Når vi skriver om koder/ kodning, så 
betyder det ikke, at vi skal skrive data 
i koder, men at der bag data ligger en 
kode. Fx når smerter beskrives klassi-
ficeres de fx som murrende, stikkende 
osv. Rent it-teknisk har ”murrende 
smerter” fået tilknyttet en kode.

Hvorfor er det interessant? Det er det 
fordi vi på sigt kan udarbejde nationale 
standarder fx en diagnose med kval-
mer, så diagnosen hedder det samme i 
hele landet, hvilket betyder at vi forstå 
det samme ved begreberne og kan søge 
på bestemte koder, så man kan udføre 
undersøgelser. Vil man fx i ambulatori-
et, hvor der gives kemoterapi vide, hvor 
mange der det sidste år har klaget over 
”stikkende smerter i fingre”, kan man 
søge på koderne bag ”stikkende smerter 
i fingre” og få nøjagtige tal. 

Nogle vil måske synes at dette med 
klassifikationssystemer er helt ude i 
hampen. Sygeplejersker har da altid 
kunnet forstå hinanden. Og det er rig-
tigt, at vi har et fagsprog, men vores er-
faringer viser, at en skovl ikke altid er 
en skovl, men en spade – derfor skal vi 
arbejde mod at professionalisere doku-
mentationssproget.

Dette års konference forsøgte at 
sætte fokus på gabet mellem faglighed 
og teknologi, med mange forskellige 
oplæg omhandlende emnet. Den store 
variation gjorde, at alle deltagere kunne 
gå hjem med inspiration til det videre 
arbejde med dokumentationen i egen 
praksis. Essensen af disse oplæg arbej-
der DASYS Dokumentationsråd videre 
med. Se oplæg fra konferencen på DA-
SYS hjemmeside under Dokumentati-
onsrådet.
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NYT TIL KLINIKKEN

EONS-10 KONGRESSEN
17-18 OKTOBER 2016, DUBLIN, IRLAND

Marianne Cumberland

Mere end 500 onkologiske sygeplejersker fra hele Europa var 
samlet i Irlands hovedstad, Dublin, for at dele deres viden og 
udvikle deres færdigheder ved EONS-10 kongres.

EONS præsident Professor Daniel Kelly og Professor Mary 
Wells bød velkommen til den skelsættende kongres, som deref-
ter blev åbnet af den irske minister for sundhed, Simon Harris.

Det overordnede tema for EONS-10 var:
”Balancing health care needs in a changing context: a close exa-
mination of the physical and psychosocial care needs of patients 
and their families in the context of demographic change and con-
stant advances in diagnosis and treatment”

Konferencens hovedtaler, Meinir Krishnasamy, professor i 
Cancer Nursing ved University of Melbourne, Australien, kom-
menterede mange af disse vigtige temaer i sin tale.

Kongressen tilbød de delegerede en fantastisk mulighed for 
netværk med sygeplejersker, ledere og kolleger fra hele verden 
og drage fordel af et pakket videnskabeligt konferenceprogram.

Deltagerne kunne vælge fra en bred vifte af sessioner og work-
shops, om emner såsom: ”Støtte til forældre med cancer, som har 
små børn”, ”Social støtte og social kapital hos mødre til børn med 
kræft”,” Hvordan, og hvor du bor, er et spørgsmål om liv eller død”.

Yderligere var konferencen så heldig at have en dansk oplægs-
holder, sygeplejerske og Ph.d., Bente Thoft Jensen, som beri-
gede os alle med sit oplæg: ”from evidence to practice; imple-
menting nurse-driven multimodal pre habilitation in radical 
cystectomy pathways”.

Konferencen bød også på dansk deltagelse i form af delegerede 
fra Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Hæmatologiske 
afdeling – og ovenikøbet med et bidrag til posterudstillingen.

EONS10 gav desuden mulighed for at afholde et Nordisk møde, 
med repræsentanter fra Sverige, Norge Danmarks faglige sel-
skaber for kræftsygeplejersker. Fremadrettet vil vi forsøge at 
deltage i hinandens årsmøder og derved bidrage til et samar-
bejde på tværs af Skandinavien.
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Kære alle bestyrelser
 
Der er nu åben for puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Måske har nogle af jeres selskaber eller netværk ideer til projekter, som omhandler 
nedenstående emner.

Det forventes, at der vil være cirka 14,4 millioner kroner til nye aktiviteter. Pengene 
går til indsatser indenfor følgende områder:

è  Alkohol 

è  Mental sundhed 

è  Ulykker

è  Seksuel sundhed 

è  Astma og allergi

è  Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse 

è  Forebyggelse af dopingmisbrug

è  Tobak

è  Monitorering på sundhedsområdet

Ansøgningsfristen er torsdag den 26. januar 2017. Samme frist gælder for 
organisationer, der har fået betinget tilsagn for 2017.

Det er primært foreninger og organisationer med et non-profit sigte, der kan 
komme i betragtning til at modtage tilskud.
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Ditte Therkildsen
Mit navn er Ditte Therkildsen, jeg er 
ansat som udviklingssygeplejerske på 
Hæmatologisk Afdeling X, OUH.

Jeg har været aktiv i bestyrelsen i 
FSK i mange år. Jeg startede for snart 
ti år siden i redaktionsgruppen, og har 
sidenhen haft posten som redaktør for 
bladet i mange år. Det seneste halvandet 
år, har jeg haft formandsposten.

FSK er et selskab, som er præget af 
værdier, historie og et solidt fagligt fun-
dament. Et fundament båret af med-
lemmerne og ikke mindst SIG-grup-
perne. I bestyrelsen ser vi tendenser 
til et øget engagement blandt medlem-
merne og vi ønsker at støtte dette. Mere 
om det i lederen til dette blad.

Mine ønsker for arbejdet i det kom-
mende år i FSK er, at vi får arbejdet med 
selskabets strategi, herunder visioner 
og prioriterede indsatser.

Et strategiarbejde, der kan foregå på 
et overordnet plan i samarbejde med 
DSR og DASYS og i ligeså høj grad et 
arbejde, der kan foregå lokalt i FSK.

Bestyrelsen har lige konstitueret sig, 
og jeg ser bestyrelsen som et samlet 
hold fuld af energi og kompetencer til 
det forestående arbejde.

Jeg vil gerne sige tak for tilliden til at 
få lov at være en del af det fortsatte ar-
bejde. Jeg glæder mig meget!.

PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN

Charlotte Bang Pedersen
Mit navn er Charlotte Bang Peder-
sen. Jeg er uddannet sygeplejerske fra 
University College Lillebælt i Svend-
borg juni 2013. Herefter fik jeg job på 
Hæmatologisk afdeling X1 på Odense 
Universitetshospital hvor jeg er med i 
vores tværfaglige palliations gruppe og 
arbejder i det team vi kalder studieen-
heden hvor studerende i afdeling X er 
tilknyttet. Jeg er stadig ansat i afdeling 
X hvor jeg det næste halve år er konsti-
tueret stedfortræder for afdelingssyge-
plejersken.

I bestyrelsen fortsætter jeg som kas-
ser. Jeg glæder mig meget til at være 
med som kasser fra starten af, altså fra 
der laves et budget til det endelige regn-
skab foreligger og skal fremlægges på 
landskurset.

Jeg ser meget frem til fortsat at del-
tage i bestyrelsesarbejdet der bla. har 
til formål at medvirke til udviklingen 
af sygeplejen til patienter med kræft 
samt være initiativtager til og medvirke 
til aktivt at arbejde for det tværfaglige 
og tværsektorielle samarbejde inden for 
pleje, behandling og forskning.

Mette Stie
Jeg går nu i gang med mit fjerde år 
som bestyrelsesmedlem i FSK. Indtil 
nu har jeg været ansvarlig dels for SIG-
grupperne og dels for samarbejdet med 
sponsorerne.

Jeg glæder mig til fortsat at være en 
del af bestyrelsesarbejdet og mit frem-
tidige arbejde dels som næstformand 
og dels som redaktør for vores fagblad: 
”Fokus på Kræft og Sygepleje”.

Jeg ser især frem til at modtage man-
ge spændende artikler fra jer sygeple-
jersker, der arbejder i klinikken tæt på 
patienterne og deres pårørende. For det 
er den sygeplejefaglige kliniske praksis 
og udviklingen heraf, som jeg er særlig 
optaget af. Det afspejler sig både i mit 
daglige virke som udviklingssygeple-
jerske i Onkologisk Ambulatorium på 
Vejle Sygehus og i bestyrelsesarbejdet i 
FSK. Jeg ønsker med andre ord at være 
med til at løfte den sygeplejefaglige kva-
litet til gavn for patienterne.

Jeg er uddannet sygeplejerske i 2004, 
færdiggjorde specialuddannelsen i 
Kræftsygepleje i 2012 og blev netop her 
i sommeren 2016 kandidat i Sygepleje.

Privat er jeg gift med Thomas og 
sammen har vi to drenge på hhv. 13 og 
17 år.

NR. 1 | 201734



Birgit Jakobsen
Jeg hedder Birgit Jakobsen er 56 år 
gammel og arbejder som i mit daglige 
virke som klinisk vejleder/sygeplejerske 
på hæmatologisk afdeling X 1 på OUH. 
Jeg er uddannet sygeplejerske i 1985, og 
har det meste af min virke arbejdet som 
sygeplejerske i hæmatologisk regi, kun 
med ganske få afstikkere til henholds-
vis Norge, Grønland og hjemmeplejen. 
Jeg er optaget af optimering og kvalifi-
cering af pleje og dermed omsorgen til 
det enkelte og unikke menneske med 
kræft. Med dette ønske har jeg fordybet 
mig i uddannelse og udvikling på flere 
niveauer.

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i 2013 
og har i de første år fungeret som SIG 
ansvarlig og kursussekretær. Efter for-
rige generalforsamling har jeg ”kun” 
fungeret som kursussekretær, hvilket 
jeg fortsætter med. Jeg synes det er en 
post, som blandt andet har til formål at 
være med til dels vidensdeling og dels 
øge viden til sygeplejersker, der arbej-
der med mennesker med kræft.

Ud over at være medlem af bestyrel-
sen i FSK er jeg medlem af DASYS´ Ud-
dannelsesråd, hvor jeg er valgt ind som 
repræsentant fra FSK.

Marianne Cumberland
Mit navn er Marianne Cumberland 
og jeg er 49 år. Jeg har de sidste to og 
et halvt år arbejdet i SKA, Sammen-
slutningen af kræftafdelinger, hvor jeg 
blandt andet arrangerer kursusaktivi-
tet for sygeplejersker der arbejder med 
kræft. 

Jeg har en lang fortid som onkologisk 
sygeplejerske på Rigshospitalet og blev 
speciel sygeplejerske i kræftsygepleje i 
2012. Jeg har desuden en projektleder-
uddannelse.

Netværk er et af mine nøgleord. Net-
værk giver muligheder, indflydelse og 
kompetencer – hvilke jeg ser som en 
styrke i arbejdet i et fagligt selskab. Jeg 
vil gerne arbejde for indflydelse, for at 
gøre en forskel og for at skabe nogle 
rammer og muligheder for kræftsyge-
plejerskerne i Danmark.

Jeg har siddet i FSK's bestyrelse 
i 6 år og jeg ser frem til endnu et par 
spændende år i Det Faglige Selskab for 
Kræftsygeplejerskers bestyrelse som 
ansvarlig for det internationale samar-
bejde.

Anne Bejlegård List
Mit navn er Anne Bejlegård List, jeg er 
37 år, og uddannet som sygeplejerske i 
2003 fra Sygeplejeskolen i Herlev.

Jeg har siden jeg blev færdiguddan-
net, arbejdet på Onkologisk afdeling R 
-sengeafsnit på Odense Universitetsho-
spital.

Jeg er i dag afdelingssygeplejerske på 
afdelingen. Den funktion har jeg haft i 
3,5 år.

Inden min funktion som afdelingssy-
geplejerske har jeg arbejdet som basis-
sygeplejerske i afdelingens lungekræft-
team.

Jeg har opnået en bred klinisk erfa-
ring i mit arbejde som kræftsygeple-
jerske, og jeg brænder fortsat meget 
for arbejdet med kræftpatienterne. Mit 
fokus og min interesse spænder vidt fra 
modtagelsen af den nye kræftpatient til 
sygeplejen til den palliative patient.

Jeg ser udvikling, refleksion og forsk-
ning i kræftsygeplejen som en stor nød-
vendighed, og ser frem til at være med 
til at udbrede interessen for kræftsyge-
plejen i Danmark igennem mit arbejde 
i FSK bestyrelse.

Min funktion i bestyrelsen har det 
sidste år været SIG-ansvarlig. Denne 
post har jeg fået lov til at beholde. Det 
gir rigtig stor mening at arbejde så tæt 
sammen med SIG-grupperne. Det er 
dem der er med til at forme FSK.

Jeg ser frem til mit arbejde i FSKs be-
styrelse endnu et år.
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Hanne Nafei
Jeg hedder Hanne Nafei og er afdelings-
sygeplejerske på onkologisk sengeafsnit 
på Sygehus Lillebælt i Vejle.

Jeg er 55 år, er gift og har 3 voksne 
børn. Jeg har været sygeplejerske i 30 år 
og er uddannet fra Holstebro Sygeple-
jeskole.

Jeg har tidligere siddet i FSK´s besty-
relse gennem 6 år, de fem år som for-
mand frem til august 2015. Det sidste 
år har jeg brugt på en uddannelse for 
mellemledere inden for kræftområdet 
på Sygehus Lillebælt. En uddannelse 
om ledelse af patientcentreret sygepleje 
til kræftpatienter.

Jeg er tilbage i bestyrelsen som ikke 
ordinært medlem. Fagligt Selskab for 
Kræftsygeplejersker er et fantastisk fag-
ligt netværk med national indflydelse 
og internationale kontakter.

Min interesse for den basale sygepleje 
til kræftpatienter er fortsat stærk, spe-
cielt på ernæringsområdet, hvor jeg har 
været en del af samarbejdet i Kostog-
Cancer gruppen sammen med De kli-
niske diætister, Kost og Ernæringsfor-
bundet og Fresenius Kabi.

Min rolle i det kommende år vil 
blandt andet være at tage mig af hjem-
mesiden og være en del af redaktions-
gruppen.

Jeg glæder mig meget til arbejdet i 
bestyrelsen.

PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN

Carsten Rye Gregersen
Jeg hedder Carsten Rye Gregersen, og 
er 59 år. Har været uddannet sygeple-
jerske siden 1988, og har de seneste 5 
år arbejdet på onkologisk sengeafsnit, 
Herlev hospital. Jeg har tidligere siddet 
i FSK's bestyrelse, fra 2012 til 2014, og 
er klar til nu igen at gøre en indsats, da 
jeg føler at sygeplejen er under pres fra 
mange sider. Min post i bestyrelsen er 
som medlemssekretær.

Camilla Ulrich Hess
Jeg hedder Camilla Ulrich Hess, ansat 
som stedfortræder for afdelingssygeple-
jersken på ortopædkirurgisk afdeling 
på OUH... og hvorfor pokker sidder en 
knoglesygeplejerske i FSK tænker du 
så... Det gør jeg fordi lige præcis den del 
af ortopædkirurgien jeg arbejder med 
er den gren, der laver turmorkirurgi - 
bl.a. sarkomer og patologiske fakturer.

Jeg startede oprindeligt i redaktionen 
tilbage i 2011 og blev i 2014 valgt ind i 
bestyrelsen i FSK. De seneste år har jeg 
været ansvarshavende redaktør en post 
jeg nu udskifter med at være sponso-
ransvarlig, et arbejde jeg ser frem til at 
komme i gang med. Redaktionen slip-
per jeg dog ikke helt endnu, jeg fortsæt-
ter som menig medlem, så helt roligt får 
de andre det ikke endnu ;-)

Om mig selv i øvrigt kan jeg fortælle 
at jeg er 34 år, gift med Søren og mor til 
Johannes.

Bestyrelsen anno 2017 fra ventre: Hanne, Birgit, Mette, Marianne, Camilla, Ditte, Charlotte, Anne og Carsten
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Stinne Steensen Johansen
Jeg er hoppet med på redaktionsholdet 
hos FSK og glæder mig til at være en 
del af redaktionen , hvor vi vil udgive 3 
tidsskrifter om året 

Til dagligt arbejder arbejder jeg på 
hæmatologisk afd X 1 på OUH, hvor 
jeg har haft min gang i snart 2 år 

Marie Louise Høj
Jeg er uddannet sygeplejerske i år 2010 
og jeg har i 2016 færdiggjort specialud-
dannelsen i kræftsygepleje.

Jeg har siden jeg blev uddannet syge-
plejerske arbejdet på hæmatologisk afd. 
på OUH. 

Marie Louise Høj
Hæmatologisk afdeling OUH
Marie.Louise.Hoej@rsyd.dk
Tlf. 65 41 11 52

NYE MEDLEMMER AF REDAKTIONEN
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FSK’S BESTYRELSE

FORMAND
Ditte Naundrup Therkildsen 

Priorensgade 46
5600 Faaborg

Tlf: 2877 9022
ditte.naundrup@gmail.com

Hæmatologisk Afdeling X
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Tlf: 28 77 90 22
ditte.therkildsen@rsyd.dk

Projektsygeplejerske
SKA Sekretariat
Afsnit 9601, Rigshospitalet
Blegdamsvej 58
DK 2100 København Ø

INTERNATIONAL ANSVARLIG
Marianne Cumberland

Nymose Huse 78
2820 Gentofte
Tlf. 5194 1232

Mariannefsk@gmail.com

Sygeplejerske
Hæmatologisk afdeling X 1
Odense Universitetshospital
Sdr. Bourlevard 29
5000 Odense C
charlotte.bang.pedersen@gmail.com

KASSERER
Charlotte Bang Pedersen

Strandtoften 20
5600 Faaborg

charlotte.bang.pedersen@gmail.com
Mobil: 5126 1999

Sygehus Lillebælt
Kabbeltoft 25
7100 Vejle
Mette.stie@rsyd.dk
Tlf: 7940 6060

NÆSTFORMAND OG REDAKTØR
Mette Stie
Miravej 6

7100 Vejle
mettestie@gmail.com

Tlf. 2278 2452

Odense Universitetshospital
Hæmatologisk afdeling X 1
Sdr. Bourlevard 29
5000 Odense C
birgit.jakobsen@rsyd.dk

KURSUSSEKRETÆR
Birgit Longmose Jakobsen

Rødbyvej 41
5700 Svendborg

Birgit.longmose@gmail.com
Tlf. 4057 7980

RETTELSE
I sidste nummer havde vi en artikel 
om proton.
Ved en fejl fik sætternissen forflyttet 
navne og ansættelsesteder, det bekla-
ger vi.

Artiklen blev skrevet af:
Mette Helbo Lund
Specialeansvarlig sygeplejerske
Stråleterapien, Kræftafdeling
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensen Boulevard 99
8200 Aarhus N
Tlf. nr. 78456330

Helle Hansen
Specialeansvarlig sygeplejerske
Stråleterapien, Kræftafdelingen
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensen Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N
Tel. +45 78 45 63 36
Helle.hansen@aarhus.rm.dk
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Odense Universitetshospital
Ortopædkirurgisk afdeling O4
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Camilla.ulrich.hess@rsyd.dk

SPONSORANSVARLIG
Camilla Ulrich Hess
Ørsbjerg Skovvej 28

5560 Aarup
Tlf: 3036 6554

camillaulrichhess@gmail.com

Herlev sygehus
Onkologisk sengeafsnit

MEDLEMSSEKRETÆR
Carsten Rye Gregersen

Tlf. 2293 4508
Carsten.fsk@gmail.com

Sygehus Lillebælt, Vejle
Onkologisk afdeling

RESSOURCE FOR BESTYRELSEN
Hanne Nafei

Tlf. +45 7940 6080
Hanne.nafei@gmail.com

Onkologisk afdeling R
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

SIG ANSVARLIG
Anne Bejlegaard

Gl. Byvej 63
5792 Årslev

Mobil: 4098 4241
annebejlegaard@gmail.com

Bestyrelsen anno 2016 – vi har det sjovt!
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Swedish Orphan Biovitrum A/S, Sorgenfrivej 17, DK-2800 Lyngby
Telefonnummer: +45 3296 6869, Web site: www.sobi.com / www.sobi.dk

Èn Kapsel1

   To virkningsmekanismer1

5 dages forebyggelse af 
kemoinduceret kvalme 

og opkastninger1

Reference: 1.Akynzeo produktresumé            

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger.
Akynzeo 300 mg netupitant / 0,5 mg palonosetronhydrochlorid hårde kapsler. Terapeutiske indikationer Voksne: Akynzeo er indiceret til forebyggelse af akut og sen kvalme og opkastning forbundet med højemetogen cisplatin baseret 
cancerkemoterapi og forebyggelse af akut og sen kvalme og opkastning i forbindelse med moderat emetogen cancerkemoterapi. Dosering og administration Voksne: 300 mg / 0,5 mg kapsel bør administreres ca. en time før start af hver kemoterapi-cyklus. 
Den anbefalede dosis oral dexamethason bør reduceres med ca. 50 % ved administration sammen med Akynzeo. Ældre: Dosisjustering er ikke nødvendig. Pædiatrisk: Akynzeos sikkerhed og virkning hos den pædiatriske population er ikke klarlagt. Nedsat 
nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til svært nedsat nyrefunktion. Nedsat leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion. Administration: Til oral anvendelse, den 
hårde kapsel skal sluges hel, med eller uden mad. Kontraindikationer Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Da palonosetron kan forlænge 
transittiden i tyktarmen, bør patienter med tidligere forstoppelse eller tegn på subakut tarmobstruktion overvåges efter administration. Der rådes til passende observation af patienterne for serotonergt syndrom-lignende symptomer. Da Akynzeo indeholder 
en 5-HT

3
-receptorantagonist bør der udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af lægemidler, der forlænger QT-intervallet, eller hos patienter, der har eller har anlæg for at udvikle en forlængelse af QT-intervallet. Hypokaliæmi og hypomagnesæmi 

bør korrigeres før administration. Akynzeo bør ikke anvendes til at forebygge kvalme og opkastning i dagene efter kemoterapi, hvis det ikke er i forbindelse med en anden administration af kemoterapi. Det bør ikke anvendes til at behandle kvalme og 
opkastning efter kemoterapi. Dette præparat bør anvendes med forsigtighed hos patienter, der samtidigt får oralt administrerede aktive stoffer, som primært metaboliseres via CYP3A4 og med et snævert terapeutisk interval. Akynzeo indeholder sorbitol og 
saccharose. Der kan også være spor af lecithin fra soja. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Når Akynzeo anvendes sammen med en anden CYP3A4-hæmmer, kan plasmakoncentrationerne af netupitant være forhøjet. 
Når Akynzeo anvendes samtidigt med lægemidler, som inducerer CYP3A4-aktivitet, kan plasmakoncentrationerne af netupitant reduceres, og dette kan føre til en nedsat virkning. Netupitant er ved en dosis på 300 mg et substrat og en moderat hæmmer 
af CYP3A4 hos mennesker. Palonosetron elimineres fra kroppen via både nyreudskillelse og metaboliske processer, hvor sidstnævnte medieres via flere CYP-enzymer. Palonosetron metaboliseres primært af CYP2D6, med mindre bidrag fra CYP3A4- og 
CYP1A2-isoenzymer. Fertilitet, graviditet og amning Kvinder i den fertile alder må ikke være gravide eller blive gravide, mens de er i behandling med Akynzeo. Der skal udføres en graviditetstest hos alle præmenopausale kvinder før behandlingen. 
Graviditet: Akynzeo er kontraindiceret under graviditeten. Amning: Akynzeo bør ikke anvendes under amning. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner Ved svimmelhed, døsighed eller træthed, bør patienterne rådes til ikke at føre 
motorkøretøj eller betjene maskiner. Bivirkninger Almindelige bivirkninger rapporteret med Akynzeo var hovedpine (3,6 %), forstoppelse (3,0 %) og træthed (1,2 %). Overdosering Der foreligger ikke specifik information om behandling af en overdosering 
af Akynzeo. Indehaver af markedsføringstilladelse Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irland. Markedsføres i Danmark af Swedish Orphan Biovitrum A/S, Sorgenfrivej 17, 2800 Lyngby. Distribueres på licens fra 
Helsinn Healthcare SA, Switzerland. Gældende AIP priser og pakningsstørrelse Der henvises til www.medicinpriser.dk Udlevering/tilskudsstatus Begrænset.
Produktresuméet er forkortet i henhold til det godkendte produktresumé, dateret 11. november 2015. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Swedish Orphan Biovitrum A/S.  PP-0701


