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Flere menn enn kvinner får en kreftsykdom. 
Flere menn enn kvinner dør av kreft. Menn 
venter lenge med å oppsøke lege, og de gjør 
det helst på oppfordring fra andre.

•SIDE 20

Det å bruke kroppen er en vesentlig faktor 
for å fremme og bevare helsen.  Det handler 
om helheten, om velvære og kontroll, og vil 
påvirker mennesket både fysisk og mentalt.

• SIDE 14
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«En av tre får kreft». Beskjeden lyste mot oss fra tabloidene for få uker siden. Media hadde 
fått tilgang på Kreftregisterets ferske statistikk, som verken var hyggelig eller oppløftende 
lesestoff. For oss som jobber innenfor fagfeltet var det ingen stor overraskelse, men selv 
vi har grunn til å bli skremt over utviklingen. Seks prosent vekst i antall registrerte 
krefttilfeller fra 2006 til 2007 er mye, selv om noe av årsaken kan forklares i en stadig 
eldre norsk befolkning. 

Vi som jobber i kreftomsorgen vet svært godt at bak hver eneste av de ca 26 000 nye årlige 
krefttilfellene befinner seg en unik sykdomshistorie. 26 000 mennesker med sitt unike 
ståsted, sin bakgrunn og historie, sin familie og sosiale kontekst, sin helt spesielle måte å 
takle kreftdiagnosen på. Derfor er dette både en personlig utfordring for hver enkelt som 
rammes – men også en betydelig og økende samfunnsutfordring. For det er selvfølgelig slik 
at alle som rammes forventer at de får den aller beste tilgjengelige behandlingen. Forventer 
at nasjonen som flere ganger på rad er kåret til verdens aller beste land å bo i, både har råd 
til og evne til å ta i bruk den best tilgjengelige medisin og teknologi som finnes på markedet.

Men slik er det faktisk ikke. Innenfor helsevesenet vet vi at det er knapphet på ressurser. 
Det finnes flere alvorlige og livstruende sykdommer på linje med kreft, og selv om stadig 
mer av statsbudsjettet brukes på helse og omsorg – så kan vi ikke bruke alt på helse. Det 
tror vi også at norske kvinner og menn forstår. Det er vanskeligere å forstå at man ikke kan 
få den samme kreftbehandling her i landet som man kan få andre steder i Europa, som for 
eksempel i våre naboland. Det viser seg nemlig at Norge slettes ikke er i verdensklasse når 
det gjelder å ta bruk ny teknologi og nye behandlingsformer.

Anne Lise Ryel i Kreftforeningen påpekte denne utfordringen i en kronikk i Aftensposten på 
nyåret. Det var en svært god kronikk. Ikke minst fordi hun påpekte noen måter å gripe fatt i 
utfordringen på. Noen av de tiltakene hun lanserte var følgende;

• Tilgangen til medisiner og behandling må være lik for alle pasienter uavhengig av 
hvor de bor, og uavhengig av det enkelte helseforetaks økonomi. I forhold til de 
dyreste behandlingene kan en løsning være en nasjonal pool med penger.

• Det må etableres bedre prosedyrer og godkjenningsordninger som muliggjør rask 
innføring av nye medisiner og ny teknologi. 

• Det forventes et tett samarbeid mellom norske og medisinske behandlingsmiljø 
i utlandet. For å holde seg faglig oppdatert, og å samarbeide om behandling av 
pasienter på områder det er uhensiktsmessig at alle land bygger opp hvert sitt 
tilbud. 

• Refusjonsordningen for behandling i utlandet må bli bedre. 

Det er verdt å ta utfordringen fra Ryel og Kreftforeningen på alvor. Selv om norsk 
kreftbehandling er god, at det dreier seg om å finne en balanse for hvor store ressurser 
man kan bruke på kreftbehandling og omsorg i forhold til andre sykdomsformer og andre 
samfunnsområder, så viser statistikken at vi har noe å gå på. Det må ikke bli slik at den beste 
behandlingen blir noe man skaffer seg andre steder enn her i landet og noe som blir forbeholdt 
de ressurssterke. Samtidig vil bedre behandling ha direkte innvirkning på de framtidige 
statistikkene fra Kreftregisteret. I dag vet vi at om lag 60 prosent lever lengre enn fem år med 
sin kreftsykdom. Tilgang på bedre medisiner og bedre teknologi vil øke prosenten ytterligere 
– og vi vet at bak prosentene finner vi tusenvis av mennesker og familier – alle med sin unike 
sykdomshistorie men med et felles håp og en drøm om å leve litt lengre.

Kristin Wolden, leder

Kristin Wolden
leder
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Leder
Samfunnsutfordringen





Jorun  Haugslett
redaktør

mer info: http://www.sykepleierforbundet.no/nettside/faggrupper/kreft.nsf/docPrCat?OpenView&RestrictToCategory=Nyheter 

Det er kun litt over 
åtte måneder til 
lokallaget i Hedmark 
og Oppland kan 
ønske velkommen til 
vår 14. Konferanse i 
kreftsykepleie, med 
tittelen «I grenseland». 
Så følg med, følg med. 
Det vil bli månedlige 
oppdateringer på www.
sykepleierforbundet.
no/kreftsykepleiere, og 

det vil komme informasjon i 
hvert nummer av tidsskriftet 
Kreftsykepleie.

Dette vil være en konferanse 
i grenseland i fl ere betydninger. 
Trysil kommune ligger ikke 
langt fra riksgrensen til Sverige. 
Lokallagene utfordrer noen 
grenser når de på tross av 
store avstander i samarbeid 
inviterer til en konferanse 
langt unna sentrale strøk ,og 

psykologisk og sosialt 
funksjonsnivå». Rehabilitering 
gir de redskapene som trenges 
for å oppnå uavhengighet og 
selvråderett. Rehabilitering 
er en tverrfaglig og/eller 
tverretatlig virksomhet som 
krever planlegging, samarbeid 
og samordning, og bygger på en 
helhetlig situasjonsforståelse.

 Vi har også nettopp fått 
tilgang til de siste tallene fra 
Kreftregisteret, som viser stor 
økning i antall nye krefttilfeller, 
og at denne økningen har 
skjedd raskere enn statistisk 
forventet. I 2007 fi kk 25 943 
personer kreft, 14 001 menn og 
11 942 kvinner. Kreft rammer 
alle aldersgrupper, men spesielt 
den eldste befolkningen. Over 
80 prosent av krefttilfellene 
blant menn og vel 75 prosent 
av tilfellene blant kvinner 
fi nner vi hos personer over 
55 år. Økningen henger 
sammen med økt størrelse på 
befolkningen, økt levealder 
og økt risiko for enkelte 
kreftformer. Livsstilsfaktorer 
som overvekt, lav fysisk 
aktivitet og tobakksrøyking 
er også blant faktorer som 
forklarer kreftøkningen. Dette 
sier oss at vi har et ansvar for 
å ivareta egen helse, og at det 
forebyggende perspektivet må 
inn i vårt arbeid i større grad 
enn tidligere. 

Jorun Haugslett

Selv om vi allerede har 
kommet fl ere uker  inn i det 
nye året, vil jeg gjerne ønske 
dere alle et riktig godt nytt 
år.  Nå kan vi merke at dagene 
gradvis har blitt lengre og 
lysere. Etter dager med kraftig 
snøfall og kaos, roet det hele 
seg, og vi har hatt noen  fl otte  
vinterdager med kulde, snø 
og en fantastisk fullmåne. 
Det inspirerer til ulike 
uteaktiviteter for den som liker 
det, og innekos for den som 
synes det er deiligst når kulda 
«river»  i kinnene.
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Redaktøren har ordet
de invitere kollegaer på tvers 
av landegrensene. Det faglige 
og sosiale program kan også 
relateres i grenseland, i mer 
overført betydning. Mennesker  
som får en kreftdiagnose kan 
oppleve «grenseland» i forhold 
til overgang fra å være frisk og 
i vanlig aktivitet, til å komme 
i pasientrollen. En relativt 
stor prosentandel av de vel 
183 000 personene som lever 
med en kreftdiagnose har kort 
forventet levetid, og befi nner seg 
i det vi kan betegne som livets 
grenseland. Også pårørende kan 
erfare å leve i et slags grenseland, 
med uvisshet, uforutsigbarhet 
og bekymringer. Det er store 
utfordringer for oss som er 
engasjert i kreftomsorgen. 
Utfordringer som kan føre 
til at vi som kreftsykepleiere 
må utfordre grenser i oss 
selv i forhold til kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger.

Mennesker reagerer ulikt på 
kreftdiagnosen, behandlingen og 
hvordan livet fungerer etterpå. 
Behovet for støtte, oppfølging og 
rehabilitering vil variere både ut 
fra sykdomstilstand, personlige 
egenskaper og den støtte som 
fi nnes i nettverket, både det 
formelle og det uformelle. Hvem 
som har behov for rehabilitering 
og hvilken rehabilitering det er 
behov for, vet vi enda for lite om. 
I følge WHO sin defi nisjon er 
«rehabilitering en prosess for å 
oppnå og opprettholde optimal 
fysisk, sensorisk, intellektuelt, 
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Heidi Tuverud Eide, kreftsykepleier. 

Akershus Universitetssykehus,

kvinneklinikkens poliklinikk.

Artikkelen er en forkortet utgave av Heidi 

Tuverud Eides Fordypningsoppgave ved 

Kreftsykepleierutdanningen i 2007. 

Strålebehandling mot kvinners 
bekkenområde kan få stor innvir-
kning på kvinnens seksuelle helse, 
som Verdens helseorganisasjon 
(WHO) defi nerer på følgende måte: 

”Seksuell helse er integrering 
av somatiske, emosjonelle, 
intellektuelle og sosiale aspekter 
av seksuell væren på en måte 
som er positivt berikende, og 
som fremmer personlig utvikling, 
kommunikasjon og kjærlighet» (4).

Defi nisjonen seksuell helse berører 
mange aspekter. Det kan være 
fl ere og sammensatte årsaker til 
at kvinnens seksuelle helse bli 
skadelidende når hun rammes av 
kreft. I denne artikkelen fokuseres 
det kun på somatiske konsekvenser 
av strålebehandlingen, knyttet til 
seksualitet.

Enkelte bivirkninger er akutte, 
mens andre karakteriseres mer 

KRYSSILD
mot kvinners 
bekkenområde
I Norge rammes cirka 1500 kvinner hvert år av kreft i de 
kvinnelige genitalia (1). Gynekologisk kreft er hyppigst 
hos eldre kvinner, men forekommer i alle aldersgrupper. 
Corpuscancer og ovariicancer ses hyppigst i gruppen 
over 60 år. Cancer vulva og vagina er svært sjelden og 
gjennomsnittsalderen ved sykdom er 60-65 år. Cervixcancer 
rammer alle aldre med en ganske jevn fordeling fra 30-70 års 
alder (1,2). Strålebehandling er en viktig behandlingsform 
ved cervixcancer, corpuscancer og vagina/vulvacancer, mens 
det sjelden er aktuelt ved ovarialcancer (3). 



7Kreftsykepleie nr 1 • 2009

som senskader som utvikler seg 
over tid etter avsluttet behandling. 
Strålebehandling medfører ofte 
lesjoner av nervebaner, blodårer, 
muskulatur og slimhinner. Det kan 
oppstå skjedeforandringer som 
kortere skjede, sammenvoksninger 
og stenose. Nedsatt følsomhet, 
langsommere respons på stimuli 
og orgasmevanskeligheter. 
Slimhinnene kan bli tørre, irritable, 
tynne, såre og mer lettblødende 
med økt infeksjonsfare. Kvinner 
i fertil alder vil bli sterile ved 
bekkenbestråling og kommer i en 
kunstig overgangsalder (1-3,5-13). 

Kreft og seksualitet er et lite 
berørt tema i helsevesenet til tross 
for at mye av den behandling som 
blir gitt får direkte konsekvenser 
for pasientens seksuelle helse.

Hva som legges i begrepet 
seksualitet er forskjellig, men i 
sykepleiepraksis bør det være en 
viss felles forståelse av begrepet. 
Kreftforeningen (14) har utgitt 
retningslinjer for fagpersonell 
vedrørende seksuell helse og 
kreft. De bruker WHOs defi nisjon 
på seksualitet. Denne artikkelen 
støtter seg til defi nisjonen da den 
har bredde og viser at mennesker 
er seksuelle vesener, i alle 
livssituasjoner, fra fødsel til død.

”Seksualitet er en integrert del av 
et hvert menneskes personlighet. 
Den er et grunnleggende behov og 
et aspekt ved det å være menneske, 
noe som ikke kan skilles fra andre 
sider av livet. Seksualitet er ikke 
det samme som samleie. Det 
handler ikke om hvorvidt vi får 
orgasme eller ikke, og det er ikke 
summen av vårt erotiske liv. Dette 
kan være en del av vår seksualitet, 
men behøver ikke å være det.
Seksualitet er så mye mer. Det er 
det som driver oss til å søke etter 
kjærlighet, varme og intimitet. 
Det utrykkes i den måten vi føler, 
beveger oss, rører ved og berøres 
av andre på. Det er like mye det å 
være sensuell som å være seksuell. 
Seksualitet har innfl ytelse på våre 
tanker, følelser, handlinger og vårt 

samspill med andre mennesker, og 
derved på vår mentale og fysiske 
helse. Og da helse er en grunn-
leggende menneskerett, så må også 
seksuell helse være det samme”.

I følges WHOs defi nisjon er 
seksualitet et grunnleggende 
behov hos mennesker. Det ligger 
i sykepleiers funksjon å tenke 
helhetlig og ivareta de grunn-
leggende behov, samt å bidra til 
å forebygge helsesvikt. Dette bør 
også inkludere svikt i pasientens 
seksuelle helse.

Kreftsykepleier skal gi 
undervisning og veiledning om 
problemer og konsekvenser av 
sykdom og behandling (15). 
Dette krever kompetanse i form 
av teoretisk, praktisk og etisk 
kunnskap, erfaring, evne til 
refl eksjon og intuisjon (16). 

Kommunikasjon er kreftsyke-
pleiers viktigste verktøy i sam-
handling med pasientene. I følge 
Eide og Eide (17) er det lettere 
å snakke om sensitive og private 
tema på en tilfredsstillende måte 
med gode kommunikasjon og 
samtaleferdigheter. Disse kan 
avhjelpe og bidra til økt trygghet 
i det som kan oppleves som 
vanskelige samtalesituasjoner. 
Denne artikkelens hensikt er å 
belyse hvordan kreftsykepleier 
kan imøtekomme kvinnens 
behov slik at hun lettere 
kan forebygge, minimalisere 
eller mestre bivirkningene av 
strålebehandlingen. 

Artikkelen er basert på litteratur-
studier kombinert med praksis-
erfaringer, samtaler med fagfolk 
og kreftforeningen for å belyse 
studiens problemstilling: 
”Hvordan kan kreftsykepleier 
bidra til å ivareta pasientens 
seksuelle helse?”

Resultater av litteraturgjennomgang
Litteratursøkene synliggjør at det er 
skrevet mye om kreft og seksualitet, 
men det har hittil hatt liten praktisk 
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betydning for sykepleien. Nordisk 
Kreft Union hadde en konferanse 
om kreft og seksualitet i 2004 (18), 
hvor blant annet kommunikasjon 
med pasientene stod sentralt. 
Dette er en fellesnevner i funnene. 
Helsearbeidere unngår tema 
seksualitet. Påstanden fremkommer 
i fl ere artikler fra Skandinavia, 
England, Amerika og Canada. 
Sykepleiere berører sjelden det 
seksuelle tema og angir fl ere 
årsaker til dette. Egen bluferdighet, 
manglende kunnskap, overdreven 
respekt for pasienten. Det antas at 
pasientene ikke ønsker å snakke om 
seksualitet. Det blir ikke betraktet 
som en sykepleieroppgave, men 
anses som legens ansvar. Ulike 
undersøkelser viser imidlertid 
at pasienter med kreftsykdom 
har stort informasjonsbehov om 
seksualitet (5,7,11,19-27). 

All erfaring viser at pasienter 
som mottar god informasjon 
og veiledning om behandling 
og forventede bivirkninger, ser 

mange av problemene kvinnene 
har kan være underrapportert fordi 
de er knyttet til seksualitet. Videre 
stadfestes det at jevnlig samleie 
eller bruk av vaginal dilatator, også 
kalt glasstav, er forebyggende mot 
skjedeforandringer (7, 9-11,20,27-
31). Østrogenbehandling har god 
effekt for noen, men kan være 
kontraindisert for enkelte kvinner 
med gynekologiske krefttilstander 
da det kan stimulere tumorveksten. 
Likeledes vil milde steroidkremer 
være aktuelt ved uttalte 
akuttreaksjoner (3,10).

PLISSIT modellen går igjen i 
mye av det publiserte materiale 
(7,14,20,26-28,32-34). Dette er en 
kommunikasjonsmodell utviklet 
av den amerikanske psykologen 
Jack Annon (1976). Modellen er 
godt egnet til seksuell veiledning 
og beskriver fi re ulike nivåer 
av hjelpebehov ved seksuelle 
problemer. 
Modellen er en hierarkisk 4 trinns 
modell hvor det første trinnet 
danner grunnlaget for det neste. 
For hvert trinn vi beveger oss 
oppover kreves økt kompetanse fra 
veileder. Modellen er tegnet som 
en pyramide og illustrerer at det 
er på det første trinnet de fl este 
pasientene befi nner seg og har 
behov for støtte (14,32). PLISSIT 
modellen er et redskap som kan 
bidra til å gi en god ramme og 
struktur på samtalen.

Diskusjon
Ved hjelp av PLISSIT modellens 
4 trinn diskuteres hvordan 
kreftsykepleier kan bidra til å 
ivareta pasientens seksuelle helse. 
Diskusjonen bidrar til å synliggjøre 
hva de ulike trinnene består i.

TRINN 1: PERMISSION/ 
TILLATELSE

I følge Almås og Benestad (32) 
er de fl este helsearbeidere ikke 
utdannet til å være profesjonelle i 
forhold til seksualitet. Seksualitet 
anses som privat og kompetansen 

på område er ofte begrenset til 
egne personlige erfaringer. Derfor 
oppleves det ofte vanskelig å 
kommunisere med pasientene 
om disse problemstillingene. 
Pasientene opplever også barrierer 
ved tema og føler seg ukomfortable 
med å stille spørsmål, og ofte vet 
de ikke hva de skal spørre om 
(11,12,27). Kreftsykepleier kan 
tro at pasienten vil ta initiativ til 
samtale, og hvis kvinnen ikke gjør 
det kan det feilaktig tolkes som at 
hun ikke har behov for det.

I studier av Bourgeois-Law og 
Lotocki (12), og Stead (27) ga 
mange kvinner med gynekologisk 
kreft uttrykk for at de ikke fi kk 
den informasjon de trengte. De 
etterspurte den ikke, men forventet 
og håpet at helsearbeiderene skulle 
bringe tema på bane. 

Følgelig er det viktig på 
PLISSIT modellens første trinn, 
at kreftsykepleier åpner opp for 
samtale om seksualitet, og gir 
kvinnen tillatelse og mulighet til å 
snakke om temaet. Dette bør gjøres 
selv om pasienten ikke signaliserer 
interesse for emne, på en åpen 
respektfull måte som ikke krenker 
pasienten. Kvinnen står selvfølgelig 
fritt til valg av respons på denne 
tillatelsen, til å få satt ord på 
eventuelle tanker og følelser, eller 
til å avise oss som samtalepartner. 
En viktig oppgave er å etablere tillit 
og trygge omgivelser så pasienten 
tørr å våge seg frem. 

På dette trinnet vil det meste 
bestå i å lytte til pasienten og 
det kreves lite fagkompetanse av 
kreftsykepleier (20,26,34). Mye 
av problemene kan løses ved at 
pasienten får lov til å sette ord 
på dem. Hvis ikke tillatelsen 
blir gitt kan de forbli et problem 
og en belastning for pasienten. 
I følge Almås og Benestad (32) 
kan samtaler om seksualitet 
frigjøre ressurser, krefter og energi 
hos pasienten. Dette kan bedre 
livskvaliteten og bidra positivt til 
tilfriskning. Almås (35) og Hughes 
(26) tar også til orde for at dette 

P: Permission (tillatelse)
L.I: Limited information (opplysning)
S.S: Spesifi c suggestions (konkrete råd)
I.T: Intensive therapy (spesialisert behandling) 

Figur 1: PLISSIT modellen (32).

ut til å få færre bivirkninger og 
høyere funksjonsnivå i dagliglivet. 
Kunnskap gir økt følelse av kontroll 
og mestring (7,11,12,17,27). 

Flere studier er foretatt på 
bekkenbestråling og konsekvensene 
for kvinners seksuelle helse. 
Komplikasjonene er velkjente, dog 
hevder Denton og Maher (10) at 
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bør skje så tidlig så mulig, allerede 
når behandlingen planlegges. 

Når en rammes av kreft blir 
sykdommen ofte altoppslukende 
og overskygger alt annet i livet. 
Pasienten er opptatt av å overleve. 
Seksuell helse kan komme helt 
i bakgrunnen, dermed kan 
veiledningen oppleves som lite 
relevant. Kreftsykepleier kan også 
komme til å ilegge pasienten slike 
tanker og unnlate å snakke om 
tema. Forsvart av en oppfattning 
om at pasienten sikkert vil oppleve 
det som upassende og lite viktig 
nå. Det er imidlertid en god ide å la 
pasienten selv avgjøre hva som er 
passende og relevant for henne.

På en annen side kan det som 
ikke ser så viktig ut nå bli det i 
fremtiden. Tillatelsen kan derfor 
være en døråpner som bidrar til å 
gjøre det lettere for kvinnen å og 
ta opp tema på et senere tidspunkt 
(20). 

De fl este kvinner som rammes 
av gynekologisk kreft er eldre. 
Kreftsykepleier kan raskt tenke at 
de er for gamle til den slags, men 
eldre mennesker er også seksuelt 
aktive så alder bør ikke være til 
hinder for tillatelse til samtale 
(11,13,27). 

I seksualitet ligger drivkraften til 
å søke kjærlighet, nærhet, ømhet og 
trygghet. Nettopp disse behovene 
gjør seg sterkt gjeldende når en 
blir alvorlig syk. Noen kvinner 
vil kanskje oppleve at et aktivt 
seksualliv bidrar til å få dekket 
disse behovene. Andre kan unndra 
seg enhver form for intimitet og 
berøring av redsel for at det skal 
oppfattes som invitasjon til samleie, 
som kanskje ikke er ønsket. Også 
partner kan være redd og holder 
seg unna, og mye vonde følelser 
kan oppstå. Har pasienten en 
partner er det viktig å stimulere til 
kommunikasjon og åpenhet slik at 
det ikke oppstår misforståelser om 
forventningene til hverandre. Det 
optimale er at partner er med under 
samtalen (11,20,26,36). 

TRINN 2: LIMITED 
INFORMATION/ OPPLYSNING 

Usikkerhet og manglende 
informasjon kan lede til unødig 
angst og bekymringer som kan 
medføre samlivsproblemer, 
opphør av seksualliv og kanskje 
samlivsbrudd (37). En studie av 
Bergmark et al (13), som inkluderer 
et stort antall kvinner, tyder på 
at noen samliv ender på grunn 
av cancer. Mye kan forebygges 
ved god informasjon. På trinn to 
forutsetter det at kreftsykepleier 
innehar kunnskap som pasienten 
ikke har, som går konkret på 
kvinnens sykdom og konsekvenser 
av behandlingen, også de som 
har betydning for hennes 
seksualitet. Her kan ulike myter 
om behandlingen avlives, som at 
kvinnen ikke blir radioaktiv eller 
strålefarlig. Kreften vil heller ikke 
smitte eller spre seg ved intimitet 
(1,8,21). Kvinnen har rett på denne 
informasjonen uten å måtte ta 
initiativet selv (20,34). 

Informasjonen gis enkelt og 
sakelig i et forståelig språk. Det 
er viktig å sjekke ut pasientens 
forståelse og gi tilstrekkelig 
informasjon, men ikke for mye 
på en gang (15,38). Mange vil 
kanskje hevde at mye av dette 
informasjonsansvaret er legens. 
Det er det vel ingen uenighet om, 
men det betyr imidlertid ikke at 
kreftsykepleier fritas for ansvar. 
Pasienten er ofte i en krise og kan 
ha store problemer med å ta inn det 
som blir sagt. De fl este har erfart at 
pasienten ofte oppfatter den første 
informasjonen dårlig, eller den 
misoppfattes, og må gjentas (1). 
Dessuten bør det være mulighet 
for å få besvart sine spørsmål etter 
hvert som de dukker opp.

For å gi seksuell veiledning er det 
nødvendig med god selvinnsikt. 
Kreftsykepleier bør være åpen og 
ha et avklart og bevisst forhold til 
egen seksualitet. Dette er en viktig 
forutsetning for å kunne jobbe 
med andres seksualitet (20). «For 
å kunne støtte andre må man selv 

stå stødig» (39), og refl ektere over 
egne betraktninger og holdninger. 
Ikke sjelden trengs det utfordringer 
for å fi nne de (37). Forøvrig sitter 
ikke kreftsykepleier med fasiten 
på hvordan pasientens seksuelle 
preferanser og atferd bør være, 
og har derfor ikke til oppgave å 
moralisere og fordømme.

TRINN 3: SPESIFIC 
SUGGESTION/ KONKRETE RÅD

På det tredje trinnet gir kreftsyke-
pleier spesifi kke og konkrete 
forslag til hvordan seksuell helse 
kan opprettholdes og fremmes (20). 
Følgelig kreves det mye kunnskap 
av kreftsykepleier som bør ha 
et bevisst forhold til sine faglige 
begrensninger (14,35). Her kan 
kreftsykepleier gi kvinnen råd om 
hvilke tiltak som kan forebygge 
eller avhjelpe problemene. 

Erfaring viser at det beste tiltaket 
for å forebygge og minimali-
sere sammenvoksninger og 
vaginalstenose er regelmessige 
samleie. Akutte bivirkninger kan 
vanskeliggjøre samleie en tid, 
men kvinnen bør oppmuntres til 
at samlivet gjenopptas så snart 
disse er leget (7,11,30,31). Ved 
vaginal irritasjon er det spesielt 
viktig med god hygiene før seksuell 
aktivitet, da risikoen for infeksjon 
kan være økt. Sæd er beskrevet 
som «brennende» på slimhinnene. 
Dette kan avhjelpes ved avbrutt 
samleie eller ved bruk av kondom. 
Likeledes kan tørre slimhinner 
og friksjon i vagina resultere 
i irritasjon og smerter. Dette 
kan forebygges ved at kvinnen 
instrueres til å bruke en vannbasert 
glidekrem (7,29). 

Blødning kan forekomme etter 
samleie, men er sjelden farlig (1). 
Ved forkortet lengde på vagina kan 
ulike samleiestillinger gi kvinnen 
nødvendig kontroll over dybde 
og vinkel ved penetrering og 
bevegelse. Paret kan oppmuntres til 
å prøve ut nye stillinger å utforske 
hva som er mest bekvemt. Kvinnen 
kan trenge lengre stimulering enn 
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Kryssild mot kvinners bekkenområde

tidligere på grunn av langsommere 
fysisk respons. Ved nedsatt følelse 
i vagina kan en kompensere for 
dette ved å stimulere andre erogene 
soner, og til å bruke andre metoder 
enn samleie (7,28,29). 

Intervensjonene forutsetter 
imidlertid at kvinnen har både lyst 
og overskudd, og ikke minst en 
partner. Noen kvinner kan være 
redd for å ta opp igjen et aktivt 
seksualliv. Andre kan oppleve sitt 
seksualliv som en forpliktelse, og 
kan være lettet over å ha fått en 
årsak til å slippe. 

Det er viktig at kreftsykepleier 
utviser varhet og respekt for 
pasienten, og at hun evner å 
tilpasse seg den enkeltes behov. 
Det er ikke sikkert kvinnen 
ønsker noen samtale om samliv 
og samleiestillinger. Det er helt 
individuelt hvor detaljert rådene 
bør være, og i sin iver kan 
kreftsykepleier komme til å støte 
noen. Kanskje skal fokuset på 
veiledningen kun dreie seg om bruk 
av glasstav og eventuelle andre 
gode råd for å mestre tilværelsen så 
godt så mulig. 

Bruk av glasstav eller en vaginal 
dilatator er et godt alternativ for 
kvinner som ikke er seksuelt 
aktive (7,9-11,20,28-31). Denne 
påføres glidekrem og føres inn i 
toppen av skjeden. Dette gjentas 
inn og ut noen ganger, 2-4 ganger 
pr. uke. Enkelte kvinner kan være 
ukomfortable med tanken på bruk 
av glasstav og hevde at tiltaket 
er unødvendig fordi hun ikke er 
seksuelt aktiv. Kreftsykepleier 
bør da beskrive dette som et 
medisinsk nødvendig tiltak for å 
opprettholde en åpen vagina slik 
at gynekologiske undersøkelser 
skal kunne gjennomføres 
(7,30). Kvinnene bør anvende 
forebyggende metoder over lang 
tid da vaginalstenose er en sakte 
prosess som kan utvikle seg i mer 
en to år etter avsluttet behandling 
(7,10,28,29). Hvor lenge avgjøres 
av den lege som har henne til 
senere kontroller. På kontrollene 

bør dialogen om kvinnens 
seksuelle helse og eventuell videre 
instruksjon i bruk av glasstav 
fortsette. I en studie av Robinson et 
al (31) påvises nødvendigheten av 
grundig oppfølging for å få større 
samsvar mellom anbefalninger 
og utførelsen av de forebyggende 
intervensjonene.

TRINN 4: INTENSIVE THERAPY/ 
SPESIALISERT BEHANDLING

Noen få pasienter vil ha 
problemer som ikke er avhjulpet 
på de tre foregående trinnene 
(20,26,32). Dette krever mer 
intensiv og spesialisert behandling 
og pasientene bør henvises til 
spesialister som sexolog, kirurg, 
gynekolog, familierådgivning med 
mer. Kreftsykepleiers rolle her 
vil være å informere og motivere 
pasienten til videre behandling, og 
være behjelpelig med henvisning.

Konklusjon
Strålebehandling er en viktig 
behandlingsform ved fl ere 
gynekologiske krefttilstander, 
men behandlingen kan medføre 
store konsekvenser for kvinnens 
seksuelle helse.

De fl este pasienter har ikke 
kunnskap om hvilke bivirkninger 
strålebehandling gir og det kan 
derfor ikke være kvinnens ansvar å 
skulle stille de rette spørsmålene for 
å kunne ivareta sin seksuelle helse. 
Kreftsykepleier kan ikke unnlate å 
snakke med pasienter og pårørende 
om temaer hun ikke er bekvem 
med selv. Kreftsykepleier er ikke 
i denne rollen som privatperson, 
men som profesjonell yrkesutøver 
med et selvstendig ansvar.

PLISSIT modellen illustrerer at 
de fl este pasienter befi nner seg på 
det første trinnet, hvor det kun er 
en samtalepartner de har behov 
for, men ved strålebehandling 
er kreftsykepleier nødt til å ha 
kompetanse opp til trinn tre for 
å kunne bidra til ivaretakelse av 
pasientens behov. Dermed bør 

det motiveres til økt kunnskap og 
kommunikasjon med pasienten 
om seksualitet, som en ved 
gynekologisk onkologi ikke 
kommer unna. Komplikasjoner og 
bivirkninger etter bekkenbestråling 
er veldokumentert, likeledes ulike 
intervensjoner for å avhjelpe 
problemene. Denne kunnskapen 
bør brukes til å gi kvinnen 
tilfredsstillende informasjon, råd 
og støtte for å forebygge seksuelle 
problemer og svikt i seksuell helse. 
Det er imidlertid ikke alltid realistisk 
å tro at alle pasientens plager og 
problemer kan forebygges, men 
åpenhet og forberedthet kan gjøre de 
lettere å leve med. 

En konsekvens for videre praksis 
bør derfor bestå i og rutinemessig 
tilby disse kvinnene seksuell 
veiledning før, under og etter 
behandling.
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Inger Sandvik 
og jeg avtalte 
å møtes på 
mitt kontor. 

Inger kom syklende til avtalen i 
bitende januarkulde og nærmest 
løp opp trappene til 5. etg., nesten 
uforskammet ungdommelig og 
sprek. 

Inger Sandvik har lærerut-
danning, psykologi grunnfag og 
studier på Norges idrettshøyskole. 
Sammenlagt har hun undervist 
om lag 50 år, blant annet i 
grunnskolen, videregående skole, på 
lærerhøyskole, og de siste 27 årene 
innen helsesektoren. Det vil si at 
den lengst yrkeserfaringen har hun 
fra undervisning og veiledning til 
pasienter under rehabilitering, på 
sykehus og rehabiliteringssenter. 

– Du er 70 år og har vært pensjonist 
noen år allerede. Du er fortsatt aktiv 
i 20 % stilling som idrettspedagog ved 
Trivselsanlegget på Radiumhospitalet 
–Rikshospitalet. Hva er dine 
arbeidsoppgaver der nå? 

– Jeg underviser og veileder, og 
holder et kurs i ny og ne. 

– Du er utdannet lærer og startet 
din yrkeskarriere i skoleverket, men 
har jobbet fl ere år i helsevesenet enn 
innenfor utdanning. Hvordan har det 
seg at du gikk fra en stilling hvor du 
jobbet med unge friske mennesker til å 
jobbe med mennesker med kroniske og 
alvorlige sykdommer?

– Jeg underviste mye i 
kroppsøving. Jeg har alltid betraktet 
kroppsøving som helsefag i skolen, 
og vært opptatt av forebygging. 
Vi mennesker er født til å bevege 
oss. Det å bruke kroppen, handler 
ikke bare om idrett og harde 

treningsøkter, men som en vesentlig 
faktor for å fremme og bevare 
helsen. Det er avgjørende for 
funksjonsdyktighet og for evnen 
til å utføre daglige, nødvendige 
aktiviteter på forskjellige områder, 
og ikke minst om å styrke 
immunforsvaret.

Det er om lag 25 år siden jeg 
begynte «å brenne» for rehabili-
tering. Rehabilitering handler om 
veiledning og opplæring, det er 
pedagogikk. Derfor var ikke veien 
fra en karriere med undervisning 
innenfor utdanning til undervisning 
og veiledning i helsevesenet så 
lang og vanskelig. Det handler om 

Samtale med Inger Sandvik: 

En forkjemper for 
rehabilitering av 
pasienter med 
kreftsykdom
Med bakgrunn i  økende fokus på  rehabilitering av 
pasienter med kreftsykdom, er det naturlig å trekke frem en 
person som har vært trofast i sitt engasjement for temaet 
og pasientgruppen. Det til  tross for at det skulle gå nesten 
en generasjon fra hun begynte å jobbe  for rehabilitering 
ved kreftsykdom til at det nå er i fokus .  

Tekst:
Jorun  Haugslett
Redaktør Kreftsykepleie

”Det å bruke kroppen, 
handler ikke bare 
om idrett og harde 
treningsøkter, men som 
en vesentlig faktor for å 
fremme og bevare helsen.» 
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helheten, om velvære og kontroll, og 
vil påvirker mennesket både fysisk 
og mentalt. Min mann er prest, og 
jeg pleier å si til ham at han får sørge 
for sjelen, så skal jeg jobbe med 
kroppen, som jo er sjelens tempel, 
da blir det vel komplett? 

Med denne yrkesfaglige bak-
grunn og holdning til rehabili-
tering, begynte jeg i 1980 å 

jobbe med rehabilitering av en 
god blanding av pasienter på 
Steffensrud opptreningssenter, eller 
«rekonvalesenthjem”, som det 
het den gang. Det dreide seg om 
god mat og omsorg, hvile, turer i 
omegnen og for noen et tilbud om 
fysikalsk behandling og arbeidsstue. 
Til Steffensrud opptreningssenter 
kom også pasienter med kreft-
sykdom, sendt dit fra DNR, til et tre 
ukers opphold. 

Det var felles tilbud til alle, som 
nevnt ovenfor. Man kan vel si at 
livet etter behandling den gang var 
lite gjennomtenkt, med mindre du 
hadde større operasjoner, skader, 

amputasjoner og lignende bak 
deg. Gradvis endret vi kurs, og 
gikk mer og mer over til trening 
med pasienten, kombinert med 
samtaler. Treningstilbudet bestod 
av gymnastikk, skogsturer og av 
avspenning. 

Jeg husker så godt pasienten 
på ca. 30 år med langtkommet 
kreftsykdom. Hun hadde så lyst 
til å gå på ski, men manglet utstyr. 
Jeg spurte om noen av de andre 
ansatte hadde det nødvendige 

”Det handler om helheten, 
om velvære og kontroll, 
og vil påvirker mennesket 
både fysisk og mentalt.”

Varmtvannstrening.  Inger Sandvik foran til 
venstre. Idrettspedagog  Berit Berthelsen nr. 
to fra venstre bak. 
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utstyret å låne bort, hvorpå jeg fi kk 
følgende spørsmål: «Hva skal hun 
med ski, hun skal jo snart dø?» . 
Denne holdningen var ikke uvanlig 
å møte i norsk helsevesen som 
reaksjon på spørsmål eller ønske 
om opptrening av kreftpasienter 
som ikke skulle trenes opp etter 
operasjon eller hadde behov for 
lymfødembehandling, spesielt 
dersom de var i en palliativ livsfase. 

– Etter Steffenrud arbeidet du 
noen år på Diakonhjemmet med 
rehabilitering av pasienter med 
reumatiske lidelser. Ser du fellestrekk 
ved fysisk rehabilitering av ulike 
pasientgrupper?

– Mye er felles for ulike 
pasientgrupper når det gjelder 
fysisk trening. Det som er viktig er 
å kjenne sin egen begrensning, ha 
kunnskaper om spesielle hensyn 
ved aktuelle sykdom og kjenne sin 
smertegrense. Altså er læring viktig, 
og informasjonen som gis må værer 
klar og lettfattelig. Repetisjoner er 
nødvendig, ikke minst sett i forhold 
til pasientens psykiske situasjon og 
for å sikre seg at informasjonen er 
gjort til pasientens eiendom. Det må 
gis opplæring før, under eller etter 
behandling. 

At reumatikere gjerne trener 
i varmt vann ansees som helt 
naturlig, men det er utallige andre 
pasientgrupper som profi terer på 
varmtvannstrening.

Når det gjelder kreftpasienter er 
jeg overbevist om effekten denne 
treningsformen har ved for eksempel 
bevegelighetstrening og avspenning 
før en operasjon, og vedlikehold 
av bevegelighet i for eksempel 
skulderledd under strålebehandling. 
På Radiumhospitalet tegner man 
alltid opp på nytt i strålefeltene, som 
for øvrig vel så ofte forsvinner på 
klær som i vann, det er hudtypen 
som avgjør om tegningene sitter 
godt. Opptrening etter behandling 
kan starte så fort eventuelle sår 
er helet. Vi starter rolig og følger 
pasienten fremover. Ved vanntrening 
er det unike muligheter til 
avlastning, til å få lymfedrenerende 

effekt, til å fi nne frem til gode, 
naturlige bevegelsesmønstre igjen, 
til å fi nne ro og avspenning, og til 
tilpasset, god kondisjonstrening. 
Jeg kunne ha utdypet dette mer, 
men interesserte kan henvende 
seg til meg, eller besøke oss. Det 
er ikke sagt at alle mennesker liker 
varmtvannstrening, men av de 
tusenvis av pasienter jeg har møtt, 
er det sjelden de «snur i døra». For 
noen er vanntreningen en start på 
rehabiliteringen, og for noen er det 
livslang vedlikeholdstrening.

– Du begynte å arbeide på DNR 
for 15 år siden, i 1993, med ansvar 
for å bygge opp det som har blitt 
Trivselsanlegget. Hvordan har 
utviklingen og tilbudet vært i årene 
etter oppstart? 

– Vi startet opp rett etter åpningen i 
1993. Med mye motstand ”på huset”, 
og lite tanke for rehabilitering av 
kreftpasienter i primærhelsetjenesten 
ble det en trang start. Men, vi 
inviterte andre pasienter, med andre 
problemer, og fi kk etter hvert en 
fruktbar blanding av pasienter. Noen 
ganger får en pasientgruppe nesten 
skylapper. Det vil si at de ikke ser 

annet enn sine egne problemer, og 
vekkes på en måte ved å se andres 
problemer, som også kan være 
store. Pårørende har hatt fri adgang 
til anlegget, og i tillegg til bruk 
av basseng og treningsrom, har 
mange hatt glede av samtaler og et 
annerledes miljø. Treningsrommet 
brukes til trening og til testing 
.Veiledningssamtaler foregår på 
kontoret, i treningsrommet eller - i 
vannet!

Bemanningssituasjonen har hele 
tiden vært begrensende for økt 
aktivitet. Vi startet opp med to 
medarbeidere i 1993. Etter 14 år ble 
det økt med en halv stilling. I dag 
er bemanningen en idrettspedagog 
(daglig leder), en fysioterapeut og 
en sekretær t. I tillegg kommer to 
idrettspedagoger i 20 % stilling hver, 
betalt av Trivselsanleggets legater. 

Samtale med Inger Sandvik: 

”At reumatikere gjerne 
trener i varmt vann 
ansees som helt naturlig, 
men det er utallige 
andre pasientgrupper 
som profiterer på 
varmtvannstrening.”

”Noen ganger får en 
pasientgruppe nesten 
skylapper, det vil si at 
de ikke ser annet enn 
sine egne problemer, og 
vekkes på en måte ved å 
se andres problemer, som 
også kan være store!”
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Helt siden ett år etter åpningen har 
vi inkludert frivillige medarbeidere 
i staben. Disse har rekruttert seg 
naturlig blant pasientene, og noen 
har meldt seg til tjeneste på grunn 
av et godt rykte. Det er viktig å 
understreke at disse medarbeiderne 
har vært ”en av oss”, de har aldri 
blitt aldri oversett. De har kommet 
med haugevis av gode innspill, og 
med arbeidstid innrettet etter deres 
kapasitet.

Vi har levert en doktorgrad i 
2005, der Lene Thorsen forsøkte 
å belyse betydningen av fysiske 
trening etter kreftbehandling. For 
tiden arbeider Gunhild Gjerset 
på sin doktoravhandling, der 
hun blant annet undersøker 
kreftpasienters behov og ønsker 
knyttet til treningsveiledning og 
opptreningstilbud. Andre mindre 

undersøkelser har vi ikke hatt 
kapasitet til, men tror at pågangen 
av pasienter sier alt om at det er 
bra å trene i Trivselsanlegget. Vi tar 
imot i underkant av 500 polikliniske 
pasienter i uken, i tillegg pasienter 
og pårørende fra «huset». Vi har 
fått mange gode tilbakemeldinger 
fra alle typer brukere. Det er kun 
gjennomført en spørreundersøkelse 
blant polikliniske pasienter, og den 
var svært positiv – for oss!

I tillegg til fysisk trening, har 
Trivselsanlegget i samarbeid med 
ergoterapeutene, ved Astrid Ziesler, 
gitt tilbud om billedterapi. Vi har 
tilbudt kurs sammen, og i de siste 
kursene deltok også sosionom og 
ernæringsfysiolog, med sine tilbud. 
Kursene ble starten på det som i 
dag tilbys på Radiumhospitalet, et 
tverrfaglig rehabiliteringstilbud. 
Dette er enda i startfasen, med små 
og få grupper. Tanken er å evaluere 
kursene fortløpende, slik at det kan 
bli mulig å komme frem til gode 
maler for kurs, og å etablere en 
Rehabiliteringsavdeling i tilknytning 
til Nasjonalt kompetansesenter 
for studier av langtidseffekter etter 
behandling av kreft på DNR. Tilbudet 
ved Rehabiliteringsavdelingen vil 
være «totalrehabilitering», som 
vil inkludere fysisk, så vel som 
psykososial rehabilitering. Dette 
krever tverrfaglig tilnærming. Det er 
forskjellig fra tidligere tilbud som har 
vært gitt, og i tråd med forskrifter for 
rehabilitering. 

– DNR,ved Montebello og Trivsels-
anlegget, begynte å vise vei i forhold 
til rehabilitering av pasienter med 
kreftsykdom. Montebello-senteret på 
Mesnali ved Lillehammer, også det 
delvis drevet av DNR, har vært i drift 
siden 1990. På Trivselsanlegget var 
hovedfokus fysisk trening , mens det på 
Montebello-senteret ble arrangert kurs 
med undervisning og gruppesamtaler 
for pasienter og pårørende, med heller 

lite fysisk aktivitet ut over turgåing. 
Dette har endret seg. Kan du si noe om 
denne endringen? 

Kurs i Fysisk aktivitet og ernæring 
på Montebell-senteret startet opp i 
år 2000, ledet av to idrettspedagoger, 
Randi Bergersen og meg. 
Ernæringsfysiolog Henriette Øyen 
hadde ansvaret for kostholdsdelen 
av kurset. Kursene har fortsatt, og 
bygger stort sett på samme mal, som 
da vi introduserte det, men med 
forbedringer, håper jeg. Uansett 
er kursene populære, nettopp på 
grunn av at de favner bredt, og gir 
pasienter og pårørende en følelse 
av å være hele mennesker. Men, det 
må sies at en ukes kurs er et kurs, 
et kick-off, en inspirasjon, og ikke 
et rehabiliteringsopphold. For øvrig 
er det nok mange mennesker som 
ikke behøver mer enn dette, for selv 
å ta fatt i sin egen rehabilitering. Så 
kursene anbefales på det varmeste!

– Du har arbeidet med helsefag 
og rehabilitering til sammen 50 år. 
Hvordan er det i Norge sammenlignet 
med andre vestlige land? 

– I Norge er tradisjonen med 
rehabilitering ny. Det fantes noen 
kurbad på sør-norge i 1920-30 
årene. De ble lagt ned i «krakket» på 
30 – tallet, og levde videre som for 
eksempel Modum bad, i en annen 
drakt. Senere kom som bekjent 
rekonvalesenthjemmene, og til slutt 
dagens opptreningssentre. Når det 
gjelder rehabiliteringstilbudet i 
andre vestlige land er det Tyskland 
jeg kjenner best til. Tyskland 
har feiret 25 års jubileum for 
rehabilitering av pasienter med 
brystkreft. I Tyskland og andre 

Inger Sandvik og stipendiat 
Gunhild Gjerset

”Det er god samfunn-
søkonomi i å gi flest 
mulig opplevelse av god 
livskvalitet i sine liv, 
og dette gjelder også 
kreftpasienter, i alle faser 
av deres liv.”
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mellom/sentral europeiske land 
har de lang kurbad-tradisjon, der 
forebygging og rehabilitering var 
i fokus. Senere har det ofte blitt 
bygd moderne rehabiliteringssenter 
i tilknytning til kurbad. Her gis 
tradisjonelle vestlige kurbad, 
«østens – tilbud», samt moderne 
tverrfaglig rehabilitering.

Sverige har hatt en annen 
tilnærming til dette europeiske 
fenomenet enn Norge. Svenskene 
var mer mottakelig for impulsene 
fra Europa og kulturen i forhold 
til rehabilitering. De bygde fl ere 
bad og rehabiliteringsinstitusjoner.  
Finnskogtoppen i Norge, for 
eksempel, er bygd etter inspirasjon 
fra svenske kurbad/rehabiliterings-
institusjoner. 

Rehabilitering av pasienter 
hjertesykdom startet oppi Arendal 
og Kristiansand på slutten av 1970 
tallet, etter inspirasjon fra Tyskland, 
og her har jo utviklingen siden gått 
bra. En slik utvikling kan vi jo håpe 
på for kreftpasienter også. 

– Hvordan ser du på fremtidig 
rehabilitering for kreftpasienter?

– Det ut som om det løsner, og 
mange ivrer etter å iverksette tiltak 
og tilbud. Også Kreftforeningen 
satser kraftig nå. Min bekymring 
ligger i at arbeidet virker lite 
koordinert. I et land med bare 4,6 
mill. innbyggere, er det uhyre viktig 
å bruke penger og menneskelige 
resurser fornuftig. Derfor er 
jeg kritisk til at man i Norge nå 
starter opp med kurstilbud på 
for mange steder tiltross for at 
det mangler forskning knyttet til 
hvilket rehabilitering tilbud som 
bør tilbys. Det er stort behov for 
forskningsresultater som kan si noe 
om virkningen av rehabilitering for 
kreftpasienter. Her mangler mye. 
Konsentrer derfor forskningen, 
gjerne rundt forskningssentre, og 
lag kompetansesentre der, som kan 
gi erfaring og kunnskap videre!

– Dette sier læreren og 
idrettspedagogen, som etter 23 
som kroppsøvingslærer , begynte å 

jobbe med rehabilitering av ulike 
pasientgrupper, også kreftpasienter. 
Inger Sandvik, hva har du lyst å si 
helt avslutningsvis? 

– Jeg er i dag fornøyd med at jeg 
ikke ga opp å ivre for saken, og 
gleder meg over alle som driver 
arbeidet videre. Det kommer 
innspill fra inn- og utland. Det 
er god samfunnsøkonomi i å gi 
fl est mulig opplevelse av god 
livskvalitet i sine liv, og dette gjelder 
også kreftpasienter, i alle faser 
av deres liv. Bred rehabilitering 
der det trengs og rådgivende 
samtaler der det er nok, men ikke 
minst at primærhelsetjenesten ser 
rehabilitering som et avgjørende 
virkemiddel for god helse! 
Behandling er viktig, men det 
kan ofte karakteriseres som 
«halvgått løp», for å holde oss til 
idrettspedagogers terminologi. 

Inger Sandvik fl ankert 
av spreke, treningsivrige 

damer.

Samtale med Inger Sandvik: 
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Fysioterapi 
og trening ved 
stråleskade
Antall krefttilfeller er økende. Bedre behandling har ført til at mange 
kreftpasienter overvinner sin kreftsykdom. Men selv om behandlingen er 
effektiv, fører den ofte til midlertidige eller kroniske plager som smerter, 
fatigue (tretthet), redusert fysisk funksjon, dårlig livskvalitet og nedsatt 
immunforsvar. 

Fysioterapi kan være avbetydning for 
å forebygge og behandle ulike plager 
i alle faser av kreftsykdommen. Flere 
og fl ere fysioterapeuter har erfaring 
og god kunnskap om behandling av 
kreftpasienter.  

Norsk Fysioterapeutforbund 
er ansvarlig for godkjenning av 
spesialister innen onkologisk 
fysioterapi. Det er dessuten en egen 
faggruppe for fysioterapeuter med 
interesse for onkologisk fysioterapi. 

Strålebehandling utgjør en viktig 
del av kreftbehandling. Omtrent 
halvparten av pasientene som har fått 
en kreftdiagnose får stråle-behandling, 
enten som kurativ eller lindrende 
behandling. Behandlingen kan føre til 
kortvarige skader slik som reaksjoner 
i huden. Disse skadene er som regel 
ikke alvorlige og lar seg behandle.

Strålebehandlingen kan imidlertid 
også føre til skader som utvikler seg 
over tid ved at DNA i cellene blir 
skadet, noe som fører til tap av evne til 
reparasjon på cellenivå. Det skjer også 
en reduksjon av antall små blodårer, 
slik at normalt vev etter hvert erstattes 
med fi brøst vev. Disse stråleskadene 
kan oppstå i ulike organer slik som 
lunge, hjerte, andre indre organer, 
hud og muskel-/skjelettapparatet.  
Tiden fra selve strålebehandlingen 
til plagene manifesterer seg er 

Rapport fra Kunnskapssenteret 
nr 15–2008
Sitering: Dahm KT, Reinar LM.
Fysioterapi og trening ved stråleskade i 
muskel-/skjelettapparatet.
Systematisk kunnskaps-oppsummering

Forfattere: Kristin Thuve Dahm, 
rådgiver, Kunnskapssenteret, og 
Liv Merete Reinar, seksjonsleder, 
Kunnskapssenteret

Oppdragsgiver: Norsk 
Fysioterapeutforbund

Rapporten kan leses i sin helhet på: 
http://www.kunnskapssenteret.no/
publikasjoner/3391.cms

forskjellig for ulike typer vev. De 
fl este senskadene i bløtvevet rundt 
skulderen manifesterer seg ikke før 
fl ere år etter strålebehandlingen. 
Den gjennomsnittelige tiden for 
moderate og alvorlige skader er 
beregnet til ca. fi re år. En skade i hud 
og underhud kan føre til redusert 
elastisitet, sammen-trekninger og 
endret form. Økt trykk fra uelastisk 
vev kan skade perifert nervevev og 
føre til tap av funksjon. En stråleskade 
i muskulaturen kan føre til endringer 
i muskulaturens oppbygning og gi 
endringer i muskelens evne til å 
utvikle kraft.

Av pasientene med kreftdiagnose er 
det ca. 50 % som får stråle-behandling, 
og ca. 50 % av disse pasientene lever 
lengre enn fem år etter at de har fått 
diagnosen. 

Alvorlige skader i vev som er 
utsatt for stråling oppstår i 5-15 % 
av tilfellene hos pasienter som lever 
lenge. Forekomsten varierer i forhold 
til dose, alder og lokalisasjon. Tallene 
er hentet fra USA og Canada.

Fatigue (tretthet) er imidlertid 
et av de vanligste symptomene i 
sammenheng med strålebehandling. 
Fatigue hos kreftpasienter kan være en 
bivirkning av behandling, men også 
en konsekvens av selve sykdommen, 
og kan føre til redusert fysisk aktivitet. 

Opp til 80 % av pasientene som 
får stråleterapi opplever at de blir 
trette i forbindelse med eller kort 
tid etter behandlingen, og ca. 30 % 
utvikler et tretthetssyndrom som 
varer lenge etter at behandlingen er 
avsluttet. Bivirkningene av sykdom 
og behandling sammen med redusert 
fysisk aktivitet kan føre til nedsatt 
fysisk funksjonsevne slik at daglige 
aktiviteter krever større anstrengelse 
og gir en følelse av utmattelse. 
Følelsen kan ytterligere forsterkes ved 
at muskulaturen svekkes på grunn av 
innaktivitet.

Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten fi kk i oppdrag fra 
Norsk Fysioterapeutforbund å lage 
en systematisk kunnskapsoversikt 
over forskning som belyser effekten 
av fysioterapi på bevegelighet, smerte 
og funksjon hos kreft-pasienter 
med stråleskader i hud og muskel-/
skjelettapparat.

Hensikten med rapporten er å besvare 
følgende hovedspørsmål: Hva er effekten 
av fysioterapi på bevegelighet, smerte, 
fatigue og funksjon hos kreftpasienter 
med stråleskader i hud og muskel-/
skjelettapparatet?

Det ble søkt  systematisk etter syste-
matiske oversikter og enkeltstudier i 
internasjonale forskningsdatabaser. 

Forfatterne fant ingen studier som 
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I kliniske studier viste Emend® (aprepitant, MSD) en signifikant bedre 
kvalmestillende effekt gitt i en kombinasjon til pasienter som fikk 

cytostatika enn hos kontrollgruppen (p=0.0061, p=0.0172). Den samme 
gode effekten så man også ved gjentatte cytostatikakurer*1,2 

(p=0.0061, p=0.0172).

Før forskrivning av EMEND®, se preparatomtalen. 

*Se studiedesign
EMEND® er et registrert varemerke tilhørende Merck & Co. Inc., Whitehouse Station, NJ, USA.

Ref.1. de Wit R et al. European Journal of Cancer 2004; 40(3): 403-410. Studiedesign: Kombinert analyse av to multisenter, randomiserte, dobbelt-blinde, parallell-gruppe, placebokontrollerte 
studier med cisplatin jomfruelige pasienter >18 år. 1099 pasienter behandlet i opptil seks sykli med cisplatin basert cytostatika. To armer; Emend armen;aprepitant (APR)125mg, ondansetron (OND) 
32mg iv + dexamethason (DEX) 12mg på dag 1, APR 80mg og DEX 8mg på dag 2-3, og DEX 8mg på dag 4. Kontrollarmen; OND 32mg iv og DEX 20 mg på dag 1 og DEX 8mg x 2 (bid) på dag 
2 -4. Primært endepunkt; kombinert ikke kvalme og ikke noen episoder med oppkast.
Ref.2. Herrstedt J et al. Cancer 2005; 104(7): 1548-1555. Studiedesign: Randomisert, dobbel-blind studie med 866 cancer mamma pasienter som tidligere ikke hadde fått cytostatika og ble behand-
let med cyclophosphamide alene eller med doxorubicin eller epirubicin. To armer; Emend regime på dag 1;125mg aprepitant (APR), ondansetron (OND) 8mg og dexamethason (DEX) 12mg før 
cytostatika og OND 8mg 8 timer etterpå. På dag 2-3; APR 80mg hver dag. Kontrollarmen på dag 1; OND 8mg og DEX 20mg før cytostatika og OND 8mg 8 timer etterpå. Dag 2-3; OND 8mg x 2 
pr dag. Primært endepunkt var antall pasienter med komplett respons (KR= ikke kvalme eller behov for tilleggsmedikasjon) i syklus 1. Effekt endepunkter for syklusene 2-4 var sannsynligheten for 
KR og vedvarende KR for alle syklusene. 
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C Emend MSD
 Antiemetikum.  ATC-nr.: A04A D12
 KAPSLER 80 mg og 125 mg: Emend: Hver kapsel inneh.: Aprepitant 80 

mg, resp. 125 mg, sukrose 80 mg, resp. 125 mg. Fargestoff: 80 mg: Sort 
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 125 mg: Gult, rødt og sort jernok-
sid (E 172), titandioksid (E 171). PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, 
oppløsning: Ivemend: Hvert hetteglass inneh.: Fosaprepitantdimeglumin 
tilsv. fosaprepitant 115 mg, dinatriumedetat, polysorbat 80, vannfri laktose, 
natriumhydroksid, fortynnet saltsyre. Indikasjoner: Forebygging av akutt 
og forsinket kvalme og oppkast i forbindelse med sterk emetogen cisplat-
inbasert cancer kjemoterapi. Forebygging av kvalme og oppkast i forbin-
delse med moderat emetogen cancer kjemoterapi. Emend og Ivemend gis 
som del av en kombinasjonsbehandling. Dosering: Emend: Kapsler: Gis i 
3 dager som del av et regime som inkl. et kortikosteroid og en 5HT

3
-

antagonist. Anbefalt dose er 125 mg gitt 1 time før kjemoterapibehandling 
på dag 1, og 80 mg 1 gang daglig på dag 2 og 3. I studier er følgende 
regime benyttet:

 Sterkt emetogent kjemoterapiregime:     
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
 Aprepitant   125 mg 80 mg  80 mg ingen
 Deksametason 12 mg oralt 8 mg oralt 8 mg oralt 8 mg oralt
 Ondansetron 32 mg i.v. ingen ingen ingen
 Moderat emetogent kjemoterapiregime:     
   Dag 1 Dag 2 Dag 3
 Aprepitant 125 mg 80 mg 80 mg
   Deksametason 12 mg oralt ingen ingen
   Ondansetron 2 × 8 mg oralt ingen ingen
 Kan tas med eller uten mat. Kapslene må svelges hele. Ivemend: 

Infusjonsvæske: Ivemend 115 mg som infusjon over 15 minutter, kan 
erstatte Emend 125 mg før kjemoterapi på dag 1 i behandlingsregimet, ved 
kjemoterapiindusert kvalme og oppkast (CINV). CINV-regimet varer i 3 
dager og inkl. Ivemend 115 mg gitt 30 minutter før kjemoterapibehandling 
på dag 1, og Emend 80 mg på dag 2 og 3, i tillegg til et kortikosteroid og 
en 5HT3-antagonist. 

 Sterkt emetogent kjemoterapiregime: 
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
 Ivemend 115 mg i.v. ingen ingen ingen 
 Aprepitant ingen 80 mg oralt 80 mg oralt ingen
 Deksametason 12 mg oralt 8 mg oralt 8 mg oralt 8 mg oralt
 Ondansetron 32 mg i.v. ingen ingen ingen 

 Moderat emetogent kjemoterapiregime:     
   Dag 1 Dag 2 Dag 3
 Ivemend 115 mg i.v. ingen ingen
  Aprepitant ingen 80 mg oralt 80 mg oralt
  Deksametason 12 mg oralt ingen ingen
  Ondansetron 2 × 8 mg oralt ingen ingen
 Barn: Anbefales ikke til barn <18 år.
  Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for preparatets innholdsstoffer. Skal 

ikke gis samtidig med pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid. 
Hemming av CYP 3A4 forårsaket av aprepitant kan føre til økte plasma-
konsentrasjoner av disse legemidlene og potensielt forårsake livstruende 
reaksjoner.

  Forsiktighetsregler: Må brukes med forsiktighet ved moderat og alvorlig 
leverinsuffisiens. Må gis med forsiktighet ved samtidig behandling med 
oralt administrerte legemidler som primært metaboliseres via CYP 3A4. 

Effekten av Emend på farmakokinetikken til CYP 3A4-substrater gitt oralt, 
er kraftigere enn effekten når de blir gitt intravenøst (se Interaksjoner). 
Kjemoterapeutika som metaboliseres via CYP 3A4 (f.eks. etoposid, 
vinorelbin) bør brukes med forsiktighet. Samtidig behandling med irinote-
can kan resultere i økt toksisitet og må utøves med spesiell forsiktighet. 
Samtidig administrering av derivater av sekalealkaloider (CYP 
3A4-substrater) kan føre til økte plasmakonsentrasjoner av disse legemi-
dlene. Forsiktighet anbefales pga. potensiell risiko for sekalerelatert tok-
sisitet. Samtidig administrering med warfarin fører til nedsatt protrombin-
tid (INR). Ved kronisk behandling med warfarin, må INR overvåkes nøye 
i løpet av behandlingen og i 2 uker etter hver 3-dagers kur med aprepitant. 
Effekten av hormonelle antikonsepsjonsmidler kan reduseres under bruk 
og i 28 dager etter avsluttet bruk av aprepitant. Alternativ prevensjon bør 
benyttes under behandling og i 2 måneder etter siste dose med aprepitant. 
Samtidig behandling med sterke CYP 3A4-indusere (f.eks. rifampicin, 
fenytoin, karbamazepin, fenobarbital), resulterer i reduserte plasmakonsen-
trasjoner av aprepitant og må unngås. Samtidig administrering av aprepi-
tant og johannesurt anbefales ikke. Samtidig behandling med CYP 
3A4-inhibitorer (f.eks. ritonavir, ketokonazol, klaritromycin, telitromycin), 
kan resultere i økte plasmakonsentrasjoner av aprepitant og må utøves med 
stor forsiktighet. Aprepitant kapsler må ikke brukes ved fruktoseintoler-
anse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. 
Ivemend skal ikke gis som bolusinjeksjon, men skal fortynnes og gis som 
langsom i.v. infusjon. Skal ikke gis i.m. eller s.c. Mild trombose på injek-
sjonsstedet er sett ved høyere doser. Dersom det oppstår tegn eller symp-
tomer på lokal irritasjon, skal infusjonen avsluttes og startes opp igjen i en 
annen vene. Interaksjoner: Fosaprepitant omdannes raskt til aprepitant 
når det gis i.v. Det er sannsynlig at legemidler som interagerer med 
aprepitant gitt oralt også vil interagere med fosaprepitant. Aprepitant er 
substrat, moderat hemmer og induser av CYP 3A4 og CYP 2C9-induser. I 
løpet av behandlingen hemmes CYP 3A4 og plasmakonsentrasjonen av 
legemidler som metaboliseres via enzymet kan økes. AUC for oralt admin-
istrerte CYP 3A4-substrater kan bli opptil ca. 3 ganger høyere i løpet av en 
3-dagers behandling. Effekten på intravenøst administrerte CYP 
3A4-substrater antas å være mindre. Etter behandlingsslutt forårsaker 
aprepitant en forbigående moderat induksjon av CYP 2C9 og en forbig-
ående mild induksjon av CYP 3A4, og plasmakonsentrasjonen av sub-
strater som elimineres av disse kan bli redusert. Denne effekten er klinisk 
ubetydelig 2 uker etter avsluttet behandling. Mild induksjon av gluku-
ronidering er sett når 80 mg aprepitant gis oralt i 7 dager. Forsiktighet 
anbefales når warfarin, acenokumarol, tolbutamid, fenytoin eller andre 
legemidler som metaboliseres via CYP 2C9 gis i løpet av denne perioden. 
Ved samtidig bruk med aprepitant må vanlig oral deksametasondose 
reduseres med ca. 50%, vanlig i.v. metylprednisolondose med ca. 25%, og 
vanlig oral metylprednisolondose med ca. 50%. Under kontinuerlig behan-
dling med metylprednisolon kan AUC for metylprednisolon reduseres i 
løpet av de 2 første uker etter doseringsstart av aprepitant. Potensielle 
effekter av økte plasmakonsentrasjoner av midazolam eller andre benzodi-
azepiner metabolisert via CYP 3A4 (alprazolam, triazolam), må vurderes 
når disse gis sammen med aprepitant. Infusjon av 100 mg fosaprepitant 
over 15 minutter sammen med diltiazem 120 mg 3 ganger daglig, hos 
pasienter med mild til moderat hypertensjon, gir 1,4 ganger økt AUC for 
diltiazem og liten reduksjon i blodtrykk. Graviditet/Amming: Overgang i 
placenta: Skal ikke brukes under graviditet med mindre det er helt nødven-
dig. Muligheten for reproduksjonstoksiske effekter er ikke klarlagt. Mulige 
effekter på reproduksjon pga. endringer i nevrokininreguleringen er ukjent. 
Overgang i morsmelk: Ukjent. Utskilles i melk hos diende rotter. Amming 

anbefales ikke. Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: 
Forstoppelse, diaré, dyspepsi, raping. Luftveier: Hikke. Metabolske: 
Anoreksi. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Øvrige: Asteni/tretthet. 
Mindre hyppige: Blod: Anemi, febril nøytropeni. Gastrointestinale: 
Kvalme, sure oppstøt, smaksforstyrrelser, maveubehag, forstoppelse, gas-
troøsofageal reflukssykdom, perforerende duodenalsår, oppkast, maves-
merte, tørr munn, inflammatorisk tarmsykdom, flatulens, stomatitt. Hud: 
Utslett, akne, fotosensibilitet, hyperhidrose, oljeaktig hud, kløe, hudles-
joner. Hørsel: Tinnitus. Luftveier: Faryngitt, nysing, hoste, postnasalt 
drypp, halsirritasjon. Metabolske: Vektøkning, uttalt tørste. Muskel-
skjelettsystem: Muskelkramper, myalgi. Nevrologiske: Unormale drøm-
mer, kognitive lidelser. Psykiske: Forvirring, eufori, engstelse. 
Sirkulatoriske: Bradykardi, hetetokter. Syn: Konjunktivitt. Urogenitale: 
Polyuri, dysuri, pollakisuri. Øvrige: Ødem, rødme, ubehag i brystet, 
døsighet, tørste, candidainfeksjon, stafylokokkinfeksjon. Laboratorieverdier: 
Vanlige: Økning i ALAT og ASAT. Mindre vanlige: Økning i alkalisk fos-
fatase, hyperglykemi, mikroskopisk hematuri, hyponatremi, vekttap. Ett 
tilfelle av Stevens-Johnsons syndrom, samt ett tilfelle av angioødem og 
urticaria er rapportert. Hardhet og smerter på injeksjonsstedet ved i.v. 
administrering. Følgende er sett ved behandling med aprepitant 40 mg: 
Smerter i øvre del av buken, unormale tarmlyder, dysartri, dyspné, hypoes-
tesi, insomnia, miose, kvalme, sanseforstyrrelse, maveubehag, redusert 
synsskarphet, hvesing. Ett tilfelle av obstipasjon og ett tilfelle av subileus 
er sett ved høyere dose av aprepitant. Overdosering/Forgiftning: 
Enkeltdoser opptil 200 mg fosaprepitant er generelt godt tolerert hos friske 
personer. Ved ev. overdose må aprepitant seponeres og generell støttebe-
handling og overvåking iverksettes. Pga. aprepitants antiemetiske virkning 
kan legemiddelindusert brekning ikke forventes å være effektivt. Aprepitant 
kan ikke fjernes ved hemodialyse. Se Giftinformasjonens anbefalinger 
A04A D12. Egenskaper: Klassifisering: Antiemetikum. 
Virkningsmekanisme: Fosaprepitant er prodrug og omdannes raskt til 
aprepitant når det gis i.v. Aprepitant er selektiv høyaffinitetsantagonist for 
human substans P neurokinin 1 (NK1)-reseptorer. Absorpsjon: 
Gjennomsnittlig absolutt oral biotilgjengelighet: 67% for 80 mg og 59% 
for 125 mg. T

max
 ca. 4 timer. Ikke-lineær farmakokinetikk i det kliniske 

doseringsintervallet. Proteinbinding: Sterk, gjennomsnittlig 97%. 
Fordeling: Distribusjonsvolum: Geometrisk gjennomsnitt for tilsynela-
tende distribusjonsvolum ved «steady state» (Vdss) er ca. 66 liter. 
Halveringstid: Plasmaclearance: Doseavhengig, reduseres med økende 
dose, ca. 60-72 ml/minutt i det terapeutiske doseområdet. Terminal halver-
ingstid: Ca. 9-13 timer. Metabolisme: Fosaprepitant omdannes til aprepi-
tant i løpet av 30 minutter etter avsluttet infusjon. Aprepitant gjennomgår 
utstrakt metabolisme. 12 svakt aktive metabolitter er identifisert i humant 
plasma. Metaboliseres hovedsakelig via CYP 3A4 og potensielt med et 
minimalt bidrag via CYP 1A2 og CYP 2C19. Utskillelse: Som metabolitter 
i urin og via galle i fæces. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i 
kjøleskap (2-8°C). Etter rekonstituering og fortynning, er kjemisk og fysisk 
holdbarhet ved bruk vist i 24 timer ved 25°C. Fra et mikrobiologisk 
synspunkt bør preparatet brukes umiddelbart. Andre opplysninger: 
Tilberedning av infusjonsvæske: Se pakningsvedlegg. Må ikke rekonstitu-
eres eller blandes med oppløsninger med ukjent fysisk og kjemisk forlike-
lighet. Pakninger og priser: Emend: Kapsler: Startpakn.: 1 tabl. à 125 mg 
+ 2 tabl. à 80 mg kr 753,30. 80 mg: 1 stk. kr 273,40. 2 stk. kr 513,70. 125 
mg: 5 stk. kr 1232,60. Ivemend: Pulver til infusjonsvæske: Hettegl. à 115 
mg 1. stk. kr 372,10.

Sist endret: 18.09.2008

undersøkte effekten av fysioterapi til 
pasienter med stråleskader. Det ble 
funnet  én Cochrane-oversikt og fem 
enkeltstudier som undersøkte effekten 
av fysioterapi og trening til pasienter 
som får strålebehandling. Den syste-
matiske oversikten undersøkte 
effekten av trening på bivirkningene 
av tilleggsbehandling for brystkreft. To 
enkeltstudier undersøkte effekten av 
fysioterapi-behandling for pasienter 
med brystkreft, to undersøkte effekten 
av egentrening etter et gangtrenings-
program for menn med prostatakreft, 
og én undersøkte effekten av en 
tverrfaglig intervensjon (mye fysio-
terapi) for pasienter med ulike former 
for fremskreden kreft.

Følgende resultater fremkom 
etter vurdering av dokumentasjons-
grunnlaget med Grading of Recom-
mendations Assessment, Development 
and Evaluation (GRADE): 
• Det er mulig at trening bedrer 

utholdenheten hos brystkreft-

Fysioterapi og trening ved stråleskade

pasienter under strålebehandling.
• Det er liten eller ingen forskjell i 

fatigue hos brystkreftpasienter som 
trener under strålebehand-ling 
sammenlignet med dem som ikke 
trener.

• Kvaliteten på forskningen er for 
lav til å avgjøre om trening øker 
bevegelighet og muskelstyrke, 
reduserer smerte og bedrer 
livskvalitet hos brystkreft-pasienter 
under strålebehandling.

Resultatene fra enkeltstudier:
• Gangtrening ser ut til å bedre 

utholdenheten for pasienter med 
prostatakreft under strålebehandling

• Det er motstridende resultater fra to 
nyere studier hvorvidt gangtrening 
reduser fatigue for pasienter med 
prostatakreft under strålebehandling

Én studie viste ingen signifi kant 
reduksjon av fatigue for pasienter 
med fremskreden kreft som 

fi kk tverrfagligbehandling (mye 
fysioterapi) sammenlignet med 
pasienter som fi kk standard 
behandling.

Konklusjon: Oversikten og enkelt-
studiene kan bare delvis besvare vår 
problemstilling, og rapporten viser 
at det er behov for forskning som 
evaluerer effekten av fysioterapi.

Det foreligger lite forskning om 
effekt av fysioterapi til kreftpasienter 
som får strålebehandling, og vi har 
ikke funnet forskning om effekt 
av fysioterapi til pasienter med 
stråleskader i hud og muskel-/
skjelettapparatet. De fl este enkelt-
studiene i den systematiske oversikten 
undersøkte bare effekten av gang-
trening, og vi vet lite om effekten av 
andre former for fysioterapitiltak.

Det er mulig at trening bedrer 
utholdenheten hos kreftpasienter som 
får strålebehandling. 
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Kreftforeningen har i perioden 
2006-2008 rettet oppmerksomheten 
spesielt mot menn og deres forhold 
til egen helse. Informasjons-
kampanjen Menn og kreft har hatt 
en egen aksjonsuke med menn 
som målgruppe (1) hvert år i 
november med ulike aktiviteter 
og innfallsvinkler. Mye tyder på 
at menn har mindre kjennskap 

til kreftsymptomer enn kvinner, 
og de venter lenger med å gå til 
lege for å få stilt en diagnose. Når 
menn oppsøker lege, er det ofte på 
oppfordring fra andre. Det viste tre 
undersøkelser som ble utført i regi 
av Kreftforeningen i 2006.

Tall fra Kreftregisteret viser at 
kreftinsidensen er økende i hele 
befolkningen. I 2007 fi kk 14 001 
menn og 11 942 kvinner diagnosen 
kreft. Det betyr at 1 av 3 personer 
vil få kreft i løpet av livet. 33,4 
prosent av norske menn og 27,4 
prosent av kvinnene vil få kreft før 
fylte 75 år (2).

Det som er gledelig i kreft-
sammenheng, er at overlevelsen 
etter en kreftdiagnose øker. 
Statistikk fra Kreftregisteret 
for 2006 viste at 61 prosent av 
kvinnene var i live fem år etter 
at de fi kk diagnosen, mens for 
menn var overlevelsesprosenten 
54 prosent. Kreftregisteret anslår 
en økning på cirka én prosent hos 
både kvinner og menn fra tallene 
som ble publisert i 2007. Den 
hyppigste kreftformen hos menn er 
prostatakreft, og i 2007 var antall 
nye tilfeller 4391. En av grunnene 

«VÆR PÅ 
BALLEN, 
MANN!»
Menn tar ikke nok hensyn til kroppens signaler om sykdom. 

Menn vet for lite om kreftsymptomer. Hvis menn begynner 

å ta mer hensyn til kroppens signaler om sykdom, øker 

sjansen for at de kan leve lenger

til at fem års overlevelse er lavere 
for menn, kan ha sammenheng med 
at menn får prostatakreft i høyere 
alder, enn tilfellet er for kvinner 
som får brystkreft - den hyppigste 
kreftformen hos kvinner (2).

Kreft i et kjønnsperspektiv
En rapport fra 17 Europeiske land 
(3) viste at menn har en tendens 
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er noen fysiologiske grunner til at 
menn skulle være mer mottakelige 
for sykdom enn kvinner. Rapporten 
antyder også at menn oppsøker lege 
senere enn kvinner når de har et 
helseproblem. 

Innen allmennpraksis i 
kommunehelsetjenesten er det 
en stor gråsone mellom pasienter 
som har kreft, og de som har 
symptomer som kanskje kan 
være kreft. I en undersøkelse 
gjort av professor Knut Holtedahl 
ved Universitetet i Tromsø i 
begynnelsen av 1980-årene, ble 
det registrert ”faresignaler” i 5,4 
% av konsultasjonene. I tillegg 
viste samme studie at i alt 13,2 
% av alle kontakter inneholdt en 
direkte eller indirekte relasjon til 
kreft, kreftmistanke eller kreftfrykt. 
Kjønnsfordelingen viste 17,1 % hos 
kvinner og 7,6 % hos menn. I dag 
vet vi at fl ere menn enn kvinner 
får kreft, og menn har dårligere 
sjanse enn kvinner til å overleve en 
kreftsykdom (1). 

Som et ledd i kunnskapsgrunn-
laget til Kreft-foreningens 
satsing på menn og kreft, ble det 
i samarbeid med TNS-Gallup 
gjennomført tre undersøkelser i 
2006. Hovedfunnene i en av disse 
undersøkelsene blant 391 fastleger 
var at:
• det var enklere å snakke med 

mannlige pasienter om fakta enn 
følelser 

• en konsultasjon tar mindre tid 
for mannlige pasienter enn for 
kvinnelige

• mannlige pasienter møter godt 
forberedt 

• mannlige pasienter med mistanke 
om kreft presenterer gjerne 
andre problemer før de kommer 
til poenget (det de egentlig vil 
diskutere)

• menn i større grad enn kvinner 
oppsøker lege etter oppfordring 
fra andre 

En annen av disse undersøkelsene, 
som er gjort blant et representativt 
utvalg av Norges befolkning 

(N=1015), har hatt som mål å få 
mer kunnskap om hvilke tanker 
den norske befolkningen gjør seg, 
både i forhold til kunnskap om 
symptomer på kreft og menns 
generelle forhold til helse og 
legebesøk. Det ble særlig vektlagt 
å høre deres meninger rundt 
undertrykking av symptomer, 
og om menn går for sent til lege. 
I tillegg var tematikken rundt 
kreftfrykt berørt. Noen av funnene 
viser at 72 prosent av menn ”i liten 
eller nokså liten grad går til legen 
på eget initiativ”. 61 prosent av de 
spurte mener at menn venter for 
lenge med å gå til lege (4).

Hvorfor satser Kreftforeningen på 
menn og kreft? 
Kreftforeningens hovedmål er å 
arbeide for at fl ere unngår å få kreft, 
at fl ere overlever sin kreftsykdom, 
og å sikre best mulig livskvalitet for 
kreftrammede og deres nærstående 
(5).

Kreftfaren er relativt lav for alle 
under 50 år. Før fylte 40 år er 
sannsynligheten for forekomst av 
kreft 1,9 prosent for kvinner og 
1,6 prosent for menn. Kreftfrykten 
er størst hos unge voksne mellom 
26-35 år, men bare 1-2 % av disse 
rammes av kreft. Den primære 
målgruppen for satsingen i Menn 
og kreft har vært menn over 40 år 
fordi (1):
• kreft rammer fl ere menn enn 

kvinner 
• fl ere menn enn kvinner dør av 

kreft
• prostatakreft rammer først og 

fremst menn over 60 år
• prostatakreft rammer stadig fl ere 

menn mellom 50 og 60 år
• testikkelkreft rammer få, og oftest 

unge menn
• lungekreft, blærekreft og 

strupekreft rammer fl ere menn 
enn kvinner

I tillegg vet vi at jo tidligere kreft 
blir oppdaget, desto større er 
muligheten for å bli frisk. 

Målet med Kreftforeningens 

til å vurdere at de har bedre helse 
enn kvinner. Menn melder også om 
mindre helseplager enn kvinner. 
Når man sammenligner menn 
med kvinner, har menn en høyere 
insidensrate for de fl este krefttyper 
og også en høyere dødelighet.

Underdiagnostisering og for sen 
behandling (delayed treatment) kan 
være årsaken, i og med at det ikke 
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satsing på menn og kreft har vært 
å skape åpenhet, avlive myter og 
formidle kunnskap om temaet 
menn og kreft. Kreftforeningen 
vil øke menns kunnskap om 
hvordan de kan oppdage kreft og 
hvordan de kan forebygge kreft. 
Kreftforeningen jobber også for 
mer åpenhet om kreft hos menn 
(5). Menn tar i mye mindre 
grad enn kvinner kontakt med 
Kreftforeningen. I løpet av 2007 
registrerte Kreftforeningen 8192 
kreftfaglige henvendelser.  Av de 
som tok kontakt, var 29 prosent 
menn og 71 prosent kvinner (6).

På manns arenaer, på menns 
premisser
Hovedmålet med satsingen 
Menn og kreft har vært å øke 
mannens kunnskap om sin egen 
kropp slik at han blir klar over 
faresignalene på kreft og søker 
lege hvis han får mistanke om at 
noe er galt med kroppen (1, 5). 
Det har vært gjennomført en årlig 
informasjonskampanje i perioden 
2006-2008. I 2006 var målet å få 
mannen til å sjekke seg selv og 
gå til legen dersom han oppdaget 
noe unormalt. Forbygging var 
temaet i 2007 og i 2008 fokuserte 
Kreftforeningen igjen på tidlig 
diagnose og en oppfordring til 
menn om å sjekke kroppen.

Kreftforeningen har i Menn og 

kreft kampanjen hatt et ønske om å 
gjøre informasjon om faresignalene 
på kreft mest mulig tilgjengelig for 
menn. Animasjonsfi guren Steinar 
er sentral i denne kampanjen. Han 
ble skapt i kampanjens første år og 
har vært trofast med alle tre årene. 
Steinar tar opp vanskelige tema på 
en humørfylt måte. På nettsiden 
www.mennogkreft.no kan menn 
og andre interesserte bli kjent 
med Steinar. Her viser og forteller 
Steinar hvordan man selv kan 
sjekke kroppen sin for symptomer 
(1). Kampanjen er også presentert 
på Kreftforeningens internettside 
(5). Her er det lagt ut informasjon 
om kampanjen, informasjon om 
hvilke faresignaler man skal være 
oppmerksom på, Kreftsjekken 
for menn, link til kampanjens 
internettside og råd om hvordan 
menn kan forebygge kreft. 

Et eksempel kan illustrere 
samarbeidet Kreftforeningen hadde 
med lokalt næringsliv:

Kreftforeningen i Midt-Norge 
mottok høsten 2006 en hen-
vendelse fra REM Offshore ASA 
som ønsket et informasjons- og 
undervisningsprogram til sine 
ansatte for å skape holdnings-
endringer hos menn slik at de 
tar bedre vare på kroppen sin 
i fremtiden. Informasjonen og 
undervisningen måtte foregå 
om bord på båter uten at Kreft-

foreningen fysisk var til stede. 
Undervisningsopplegget som ble 
utviklet inneholdt en DVD fi lm, 
tilgang til «Steinar»-fi lm, quiz/
gruppespill og treningsprogram, 
utarbeidet av et treningssenter. 153 
ansatte i REM Offshore ASA deltok, 
og prosjektet kan overføres til andre 
bedrifter (7).

Informasjonskampanjen 2008 – «Vær 
på ballen, mann!»  
Under aksjonsuken Menn og kreft 
som ble avholdt i november i 2008, 
var tema hvordan menn skal sjekke 
kroppen sin og viktigheten av å 
gå til lege i tide. Budskapet var 
«Lær deg å oppdage faresignalene 
på kreft!»  Det ble laget en 
informasjonsfolder med Steinar 

mennogkreft.no

Steinar «Balla» Hansen

mennogkreft.no

Steinar «Kroppen» Hansen

mennogkreft.no

Steinar «Brøstet» Hansen

mennogkreft.no

Steinar «Dråpen» Hansen

mennogkreft.no

Steinar «Flekken» Hansen

mennogkreft.no

Steinar «Magan» Hansen

Vær på ballen,

  mann!

Lær deg å oppdage 
faresignalene på kreft

  mannmanmmmannnnn!!!!!!!
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Mann? 
Over 40?

Aller først: Risikoen for at du skal få kreft 
er ikke stor. Men etter 40 er den litt høyere 
enn før. Det betyr at du bør følge godt med 
på symptomene som er listet opp på disse 
kortene. Hvis du plages og det ikke går 
over av seg selv etter 3 – 4 uker, bør du 
oppsøke lege.

Du fi nner mye mer informasjon på
www.mennogkreft.no

Mage og tarm
Se opp for disse symptomene:
- endringer i tarmfunksjonen
  (f.eks vedvarende diaré, treg
  avføring eller luftsmerter)
- blod eller slim i avføringen
- kvalme og oppkast
- manglende appetitt
- uforklarlig vekttap
- svelgevansker
- smerter, f.eks. etter måltid
- uvanlig trykk i underlivet

Hud

Se opp for disse symptomene:
- føflekker med ujevn farge eller
  uregelmessig form
- føflekker som forandrer form eller
  farge
- føflekker som klør eller blør
- sår som ikke vil gro
- langvarig eksemlignende utslett

Prostata

Se opp for disse symptomene:
- blod i urinen
- økende problemer med vannlating
- smerter i rygg eller bekken

Bryst og lunger

Se opp for disse symptomene:
- hoste som ikke gir seg
- vedvarende heshet
- kortpustethet
- vedvarende brystsmerter
- hevelser i halsregionen
- blod i spyttet
- slapphet og utmattelse

Testikler
Se opp for disse symptomene:
- vedvarende ømhet eller hovenhet
- forandring i størrelse på testikkel
- testikkel kjennes hardere
- avgrenset kul på testikkel
- hevelse i bena
- tyngdefornemmelse i pungen

V æ r  p å  b a l l e n ! V æ r  p å  b a l l e n ! V æ r  p å  b a l l e n ! V æ r  p å  b a l l e n ! V æ r  p å  b a l l e n ! V æ r  p å  b a l l e n !

Kunnskap om kreft
Kreftforeningen er Norges største bidrags-
yter til kreftforskningen. Vårt hovedmål er 
å bidra til at færre får kreft, fl ere overlever 
samt sikre best mulig livskvalitet for 
kreftpasienter og pårørende.
Les mer på www.kreftforeningen.no

Lenge siden du var hos legen?
Stort sett kan du bestille time hos alle 
allmenleger, f.eks. på et legesenter, men 
det enkleste og billigste er å gå 
til fastegen din. Du kan fi nne 
din fastlege på www.nav.no eller 
ved å ringe 810 59 500.

Spill offensivt
Les om hvordan du kan redusere 
risikoen for å få kreft på 
www.mennogkreft.no

Har du behov for å 
snakke med noen om kreft?
Kreftlinjen svarer på alle slags 
spørsmål – gratis og anonymt 
på 800 48 210.

Tips til legebesøket
Kom til saken, og fortell legen med en 
gang hva du vil snakke om. Spør og grav, 
hvis legen sier noe du synes er uklart 
eller vanskelig.
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Andre faresignaler

Se også opp for disse symptomene:
- blod i urin, sædveske eller avføring
- ømme eller hovne brystvorter
- vedvarende hovne lymfeknuter
- ny ryggsmerte som ikke gir seg
- unormal trøtthet eller slapphet
- manglende appetitt
- uforklarlig vekttap
- uforklarlig kul eller hevelse
- gjentatte infeksjoner

V æ r  p å  b a l l e n !

Anonym nettprat
Du kan nettprate om kreft på 
www.kreftforeningen.no
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som hadde følgende oppfordring: 
«Vær på ballen, mann!»

Kreftforeningen ønsker å være 
til stede der mulighetene til å få 
menns oppmerksomhet er størst. 
I 2008 gjorde derfor Steinar sitt 
inntog på fotballbanen. Det ble 
laget fotballfi lmer med Steinar 
som frontfi gur. I forbindelse med 
Champions League kampene i fjor 
høst ble fotballfi lmene og ”intervju 
i studio” med Steinar vist på TV3/
Viasat4. Da traff han mange menn 
blant publikum, tv-tittere eller 
fotballspillere på ulike nivå. Det 
ble gjennomført en lansering av 
kampanjen hos Fotballforbundet 
på Ullevål stadion i Oslo, hvor 
fl ere kjente personer stilte som 
ambassadører for kampanjen – 
blant annet, Davy Watne, Gunnar 
Halle og Bent Skammelsrud. Dette 
resulterte i mange presseoppslag 
som ga oppmerksomhet om 
kampanjen (8).

I tillegg til tilstedeværelse på 
TV3/Viasat 4 ble det gjennomført 
en rekke ulike arrangement 
rundt i landet. En oversikt over 
arrangementene som ble holdt i 
2008 i regi av Kreftforeningens 
seksjonskontorer fi nner du på 
Kreftforeningens internettside (5).

I Kreftforeningen seksjon Vest ble 
det i kampanjeuken i 2008 arrangert 
quiz kveld på seks sentrale steder 
på Vestlandet, rundt temaet menn 
og kreft. Menn kom til allerede 
etablerte quiz arrange-ment der 
Kreftforeningen hadde laget 10 
spørsmål om tema menn og kreft. 
Det var en uhøytidelig og lett 
stemning blant publikum, og idéen 
var å informere om temaet menn og 
kreft på en humørfylt måte. 

Kreftforeningen seksjon Midt var 
til stede med informasjonsmateriell 
på UEFA CUP kampen på Lerken-
dal i Trondheim hvor Rosenborg og 
Valencia spilte. Mange bedrifter har 
fått besøk av Steinar og «Menn og 
kreft» kampanjen. HMS tjenesten på 
plattformen Grane i Nordsjøen viste 
fi lmsnutter av Steinar fra kampanjens 
internettside til ledere og ansatte (2). 

Brosjyremateriell ble ellers sendt ut 
til mange bedrifter i Norge og lagt ut 
på apoteker og legekontor. Steinar 
Lever Livet er en egen profi l på 
internettstedet Facebook.

Kreftforeningen har i kampanje-
perioden også satt fokus på å bedre 
kommunikasjonen mellom menn 
og helsevesenet. Håpet er at menn 
skal bli mer bevisst egen helse, og 
at tematikken rundt menn og kreft 
skal bli like åpen som for kvinner 
og brystkreft (2). 

Resultat
• Evalueringen fra 2008 viser 

at 1 av 4 menn i alderen 40 år 
eller eldre har lagt merke til 
kampanjen og, ikke overraskende, 
øker oppmerksomheten med 
mennenes alder. 

• Nesten 90 prosent syntes 
informasjonen i kampanjen 
var relevant for dem og hele 70 
prosent oppga at de har blitt 
mer oppmerksom på hvilke 
faresignaler på kreft man skal 
være oppmerksom på, hvilket er 
helt etter intensjonen. 

• Kampanjen «Menn og kreft» 
har egen internettside www.
mennogkreft.no. Totalt sett har 
mer enn 66.000 mennesker besøkt 
kampanjesiden for å lære mer. 

• Kreftlinjen fi kk fl ere mannlige 
innringere. 

• Kreftforeningen får fortløpende 
henvendelser om å holde foredrag 
om temaet menn og kreft og 
gjennomfører dette.

• I kampanjeperioden er det blitt 
utviklet fl ere brosjyrer.

• Flere undersøkelser er utført 
blant menn i kampanjeperioden. 
Disse har gitt oss ny viten om 
menns forhold til egen helse.

• Den Islandske kreftforeningen 
har adoptert Steinar-fi guren og 
gjennomfører årlige aktiviteter 
med høy respons (9). 

Konklusjon
Å møte menn på deres premisser 

Informasjonskampanjen skulle 
motivere menn til å snakke 

sammen, også om egne helseplager. 
Håpet har vært at større åpenhet vil 
få menn til å bli mer offensive når 
det gjelder å ta vare på kroppen, 
eller som animasjonsfi guren Steiner 
sier: «Vær på ballen, mann!» 
Resultatene viser at menn har blitt 
mer oppmerksomme og fått økte 
kunnskaper om faresignaler.

Ved å være i miljø der menn 
ferdes har Kreftforeningens 
kampanje truffet målgruppen. 
Enten det har vært på en 
mannsdominert arbeidsplass, 
på fotballkamp eller på pub en 
kveldsstund, har mulighetene vært 
store for å få menns oppmerksom-
het på temaet, ikke minst som følge 
av å ha Steinar med på møtene. 

Kreftforeningen tror at menn kan 
ta vare på egen helse. Gjennom å 
få økt kunnskap om faresignaler og 
gevinstene ved tidlig diagnose blir 
menn bedre rustet til dette. 
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C Avastin Roche
Antineoplastisk middel.
ATC-nr.: L01X C07

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 25 mg/ml: 1 ml inneh.: Bevacizumab 25 mg, trehalosedihydrat, natriumfosfat, polysorbat 20, 
vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Avastin (bevacizumab) i kombinasjon med fluoropyrimidin-basert kjemoterapi er indisert for behandling av pasienter 
med metastaserende kolorektalcancer. Avastin i kombinasjon med paklitaxel er indisert som førstelinjebehandling ved metastatisk 
brystkreft. Avastin, som tillegg til platina-basert kjemoterapi, er indisert som førstelinjebehandling av pasienter med ikke-operabel 
avansert, metastatisk eller residiverende ikke-småcellet lungekreft, unntatt de med hovedsakelig skvamøs cellehistologi. Avastin 
i kombinasjon med interferon alfa-2a er indisert som førstelinjebehandling hos pasienter med fremskreden og/eller metastatisk 
nyrecellecancer.
Dosering: Gis som i.v. infusjon. Initialdosen bør gis over 90 minutter. Hvis den 1. infusjonen tolereres godt, kan den 2. infusjonen gis 
over 60 minutter. Hvis infusjonen gitt over 60 minutter tolereres godt, kan alle påfølgende infusjoner administreres over 30 minutter. 
Må ikke gis som en i.v. støtdose eller som bolus. Det anbefales å fortsette med behandling inntil progresjon av underliggende sykdom. 
Metastaserende kolorektalcancer: Anbefalt dosering er 5 mg/kg eller 10 mg/kg kroppsvekt en gang hver 14. dag eller 7,5 mg/kg eller 
15 mg/kg kroppsvekt en gang hver 3. uke. Metastatisk brystkreft: Anbefalt dosering er 10 mg/kg 1 gang daglig hver 14. dag eller 15 
mg/kg gitt 1 gang daglig hver 3. uke. Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): Avastin gis som tillegg til platina-basert kjemoterapi i opptil 
6 behandlingssykluser, deretter som monoterapi inntil sykdomsprogresjon. Anbefalt dosering er 7,5 mg/kg eller 15 mg/kg hver 3. uke. 
Fremskreden og/eller metastatisk nyrecellecancer: Anbefalt dosering er 10 mg/kg 1 gang daglig hver 14. dag.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for virkestoffet, noen av hjelpestoffene, celleprodukter fra kinesiske hamsterovarier eller andre 
rekombinante humane eller humaniserte antistoffer. Graviditet, ubehandlede CNS-metastaser.
Forsiktighetsregler: Gastrointestinale perforasjoner: Økt risiko for utvikling av gastrointestinal perforasjon, særlig hos pasienter 
med samtidig intraabdominal inflammatorisk prosess og forsiktighet må utvises ved behandling av disse pasientene. Behandlingen 
seponeres permanent ved utvikling av gastrointestinal perforasjon. Sårtilheling: Bør ikke brukes før planlagt elektiv kirurgi, de første 
28 dagene etter større kirurgiske inngrep eller før operasjonssår/andre sår er grodd. Hypertensjon: Økt insidens av hypertensjon 
er observert, sannsynligvis doseavhengig. Eksisterende hypertensjon bør kontrolleres før behandling med Avastin påbegynnes. 
Hypertensjon kontrolleres vanligvis med adekvat, individuell antihypertensiv behandling. Forsiktighet bør utvises ved behandling 
av pasienter med ukontrollert hypertensjon. Overvåking av blodtrykk anbefales. Hos pasienter med alvorlig behandlingskrevende 
hypertensjon, anbefales midlertidig seponering inntil adekvat blodtrykkskontroll er nådd og permanent seponering hvis dette ikke nås. 
Seponer permanent ved hypertensiv krise eller hypertensiv encefalopati. Reversibelt posterior leukoencefalopatisk syndrom (RPLS): 
RPLS, en sjelden nevrologisk sykdom med følgende symptomer: Kramper, hodepine, endret mentalstatus, synsforstyrrelser eller 
kortikal blindhet, med eller uten hypertensjon, kan forekomme. Hos pasienter som utvikler RPLS anbefales symptomatisk behandling 
og seponering av bevacizumab. Proteinuri: Pasienter med hypertensjon i anamnesen kan ha økt risiko for utvikling av proteinuri og 
monitorering for proteinuri før og under behandling anbefales. Behandlingen skal seponeres permanent ved utvikling av proteinuri 
grad 4 (nefrotisk syndrom). Arteriell tromboemboli: Forsiktighet bør utvises hos pasienter med arteriell tromboemboli i anamnesen 
eller alder over 65 år pga. økt risiko for utvikling av tromboemboliske hendelser. Seponer permanent ved arterielle tromboemboliske 
hendelser. Venøs tromboemboli: Pasienter kan ha økt risiko for venøse tromboemboliske hendelser, inkl. lungeemboli, ved behandling 
med Avastin. Behandlingen skal avbrytes hos pasienter med livstruende lungeemboli (grad 4), pasienter med lungeemboli grad 3 
må overvåkes nøye. Blødninger: Skal ikke benyttes ved CNS-metastaser pga. mulig risiko for hjerneblødning. Pasienter kan ha 
økt risiko for tumorassosiert blødning. Seponer preparatet ved blødninger grad 3 eller 4. Forsiktighet bør utvises ved medfødte 
blødningstilstander, ervervede koagulasjonsforstyrrelser eller ved behandling med antikoagulantia. Ved samtidig warfarinbehandling, 
har utvikling av venetrombose under behandlingen ikke gitt økt forekomst av alvorlige blødninger. Lungeblødning/hemoptyse: 
Pasienter med ikke-småcellet lungecancer kan ha økt risiko for alvorlige og fatale lungeblødninger/hemoptyse. Pasienter med 
nylig lungeblødning/hemoptyse (>2,5 ml rødt blod) skal ikke behandles med bevacizumab. Hjertesvikt/kardiomyopati: Forsiktighet 
utvises ved klinisk signifikant kardiovaskulær sykdom eller eksisterende hjertesvikt, og ved tidligere antracyklineksponering og/
eller stråleterapi mot brystveggen da dette kan være mulige risikofaktorer for utvikling av hjertesvikt. Nøytropeni: Økt frekvens 
av nøytropeni, febril nøytropeni eller infeksjon med alvorlig nøytropeni (inkl. fatale tilfeller) er observert ved myelotoksiske 
kjemoterapiregimer sammen med bevacizumab. Mikroangiopatisk hemolytisk anemi (MAHA): MAHA er sett ved kombinasjon av 
bevacizumab og sunitinib. MAHA reverseres ved seponering av begge legemidlene.
Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i placenta: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet inkl. misdannelser. Må 
ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder må bruke adekvat prevensjon under behandlingen og i minst 6 måneder etter siste 
dose. Overgang i morsmelk: Ukjent. Da preparatet kan skade barnets vekst og utvikling, må ikke kvinner amme under behandling eller 
før det har gått minst 6 måneder etter siste dose.
Bivirkninger: De vanligste bivirkningene er hypertensjon, kronisk tretthetssyndrom, asteni, diaré, magesmerte. Andre bivirkninger: 
Hyppige (>1/100): Blod: Leukopeni, trombocytopeni, febril nøytropeni, anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Abdominale smerter, 
rektalblødning, stomatitt, forstoppelse, gastrointestinal perforasjon, gastrointestinal sykdom, intestinal obstruksjon, ileus, diaré, kvalme, 
oppkast, rektal blødning. Hud: Palmar-plantar erytrodysestesi syndrom, eksfoliativ dermatitt, misfarging av huden, tørr hud. Luftveier: 
Lungeemboli, epistakse, dyspné, hypoksi, rhinitt. Metabolske: Anoreksi, hypokalemi, dehydrering. Nevrologiske: Cerebrovaskulære 
hendelser, synkope, nedsatt smakssans, somnolens, hodepine, perifer sensorisk nevropati. Sirkulatoriske: Hypertensjon, arteriell 
tromboemboli, dyp venetrombose, blødning, hjertesvikt/kardiomyopati, supraventrikulær takykardi, pulmonal hypertoni. Syn: 
Øyesykdommer. Urogenitale: Proteinuri, urinveisinfeksjon. Øvrige: Sepsis, abscess, infeksjon, feber, blødninger, postoperativ 
blødning, redusert sårtilheling, «fatigue», muskelsvakhet, letargi, perforasjon av neseseptum, dysfoni. Redusert antall nøytrofile, 
redusert antall hvite blodlegemer og protein i urin, økt protrombintid. Sjeldne (<1/1000): Reversibelt posterior leukoencefalopatisk 
syndrom (RPLS). Svært sjeldne (<1/10000): Hypertensiv encefalopati.
Overdosering/Forgiftning: Den høyeste dosen undersøkt (20 mg/kg i.v.) ble forbundet med alvorlig migrene hos flere pasienter.
Egenskaper: Klassifisering: Rekombinant humanisert monoklonalt antistoff produsert vha. DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesisk 
hamster. Virkningsmekanisme: Binder seg til vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) og inhiberer derved bindingen av VEGF til 
sine reseptorer, VEGFR-1 og VEGFR-2, på overflaten av endotelceller. En nøytralisering av den biologiske aktiviteten av VEGF 
reduserer vaskularisering av tumorene og inhiberer derved tumorvekst. Fordeling: Sentralt fordelingvolum (Vc) 2,92 liter, menn har 
22% større Vc enn kvinner. Halveringstid: Initial halveringstid 1,4 dager, terminal halveringstid ca. 20 dager. Utskillelse: Clearance 
0,23 liter/dag. Hos pasienter med lavt albumin (≤29g/dl) og høy alkalisk fosfatase (≥484 U/liter) (begge er markører for sykdommens 
alvorlighetsgrad), er clearance ca. 20% høyere enn hos pasienter med mediane laboratorieverdier.
Oppbevaring og holdbarhet: Kjemisk og fysisk stabilitet for ferdig tilberedt legemiddel i natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9%) er 
dokumentert i 48 timer ved 2-30°C. Preparatet bør brukes umiddelbart. Lagringstiden bør normalt ikke overskride 24 timer ved 2-8°C, 
om ikke fortynningen er foretatt under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Andre opplysninger: Infusjonsoppløsningen må ikke gis sammen med eller blandes med glukoseoppløsninger. Tilberedning: Se 
pakningsvedlegg.
Pakninger og priser: Hettegl.: 4 ml kr 3688,60. 16 ml kr 13551,40. 

Sist endret: 13.11.2008
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)
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På vegne av styret i FKS-sentralt har lokallaget i 
Hedmark og Oppland den store glede å invitere 
kreftsykepleiere, sykepleiere som arbeider 
i kreftomsorgen og andre fagpersoner vi 
samarbeider med til den 14. landskonferansen i 
kreftsykepleie. Vi vil også invitere våre kollegaer 
i Norden. Tittelen på konferansen er i ”I 
grenseland”.

Konferansen fi nner sted på et splitter nytt hotell 
– Radisson SAS – Trysil 22-24 oktober. Det faglige 
og sosiale programmet vil fi nne sted disse dagene, 
men det vil være mulig å komme til Trysil dagen 
før for innregistrering. Fra Gardermoen går det 
direktebusser 7 ganger daglig. 

Programkomiteen og arrangementskomiteen har 
lagt opp til et spenstig og fl ott program som vil gi 
faglig påfyll og rom for sosialt felleskap som vil 
gjenspeile tittelen for konferansen. 

Kongress og kultur er vår samarbeidspartner 
når det gjelder det tekniske og økonomiske 
rundt landskonferansen. Påmelding skal gjøres 
online. Påmeldingsskjema vil bli lagt ut på www.
sykepleierforbundet.no/kreftsykepleiere . Der 
vil det også komme månedlige oppdateringer 
om konferansen i tillegg til informasjon i hvert 
nummer av Kreftsykepleien.

Deltakeravgift:
Medlemmer:  
NOK 3000 (innen 20.6.). NOK 3 500 (etter 
20.06.)
Ikke medlemmer: 
NOK 3 300 (innen 20.6). NOK 3 800 (etter 
20.06.)

«En grenseløs aften» torsdag 22.10. Gratis for 
deltakerne. 
Festmiddag fredag 23.10. NOK 450 (egenandel)

Hotellbestilling Radisson SAS Resort Trysil
Se online registrering for romløsning og priser.

Med forbehold om endringer i programmet

Torsdag 22.10

08.30 – 09.30 Registrering 
09.30 – 10.30 Åpning / Kulturelt innslag
10.30 – 11.30 Inge Eidsvåg, lektor og forfatter:
 Når livet kaster skygger. En vandring i 

grenselandet mellom samfunn, sykdom og 
språk

11.30 –12.00 Pause / utstilling 
12.00 –13.00  Olav Yri, lege og stipendiat: 
 Moderne kreftbehandling, og et blikk inn i 

fremtiden
13 00 –14.15 Lunsj / utstilling 
14.15 –14.25 Kulturelt innslag. Dans
14.25 –15.10 Trine Ottesen, førskolelærer / pedagog og 

tidligere pasient: 
 En dans for livet i grenseland
15.10 – 16.10 Per Arne Dahl, prest og forfatter: 

Sykepleie i grenseland. Hvordan ta vare på oss 
selv og hverandre i en krevende hverdag?

16.10 –16.30 Pause 
16.30 – 17.15 Generalforsamling Forum for 

kreftsykepleie 

«En grenseløs aften» torsdag kveld 
Bli med ut på en uforglemmelig opplevelse oppunder 
Trysilfjellets fot! Vi får en 10–15 minutters spasertur fra 
hotellet med innlagte overraskelser underveis. Deretter vil 
vi få servert et nydelig måltid i robuste omgivelser. Næring 
til magen og ikke minst til sjelen er målet med denne 
kvelden. Sammen skal vi kose oss og forhåpentligvis skaffe 
oss noen nye bekjentskaper.
Vi anbefaler at deltagerne kler seg i vanlige fritidsklær med 
godt skotøy. 

VIKTIG: Oppmøte i forelesningssalen klokken 19.00 for 
felles informasjon før avgang.
Egen påmelding – GRATIS

Program 

Landskonferansen 2009 
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Foredrag
Programkomiteen inviterer alle 
interesserte til å holde korte 
foredrag på parallellsesjonene.
Parallellsesjonene ønsker fokus på:
Barn og ungdom med kreft, 
fagutvikling/systemarbeid/
kunnskapsbasert praksis, 
pårørende, symptomlindring, 
rehabilitering/senskader, 
seksualitet, samhandling/
nettverksarbeid, etikk, aktuelle 
tema for SIG-stamcelle-/
benmargstransplatasjon.

Sammendrag til foredrag  sendes: 
grete.leonardsen@sykehuset-
innlandet.no

Posterpresentasjon
Dere er velkommen til å presentere 
prosjekt / utviklingsarbeid eller 
ideer fra deres arbeidssted. 

Sammendrag til poster sendes: 
gyri.andvik.johnsen@sykehuset-
innlandet.no

Sammendraget/abstraktet skal 
være på max 250 ord. Navn 
på forfatterens navn, tittel og 
arbeidssted kommer i tillegg. 
Det skal inneholde bakgrunn for 
og formål med undersøkelsen, 
problemstilling, metodisk 
tilnærming, kort om hovedfunn/
resultater, konklusjon og 
anbefalinger 

Mer utfyllende retningslinjer for 
hvordan skrive postere/abstracts 
vil, på et senere tidspunkt, 
bli lagt ut på vår hjemmeside 
www.sykepleierforbundet.no/
kreftsykepleiere

Frist for innsendelse: 15.05.09
Tilbakemelding gis til alle innen 
15.06.09

Fredag 23.10

08.30 – 08.40 Liv Simensen: Revelje
08.40 – 10.00 Siri Kristjansson, lege og stipendiat
 Marit Jordhøy, overlege: 
 Eldre og kreftbehandling – alder ingen 

hindring?
10.00 –10.30 Pause / utstilling 
10.30 –10.40 Kulturelt innslag v / lokal utøver
10.40 –11.40 Sølvi Karlstad, kreftsykpleier område-

direktør i Sykehjemsetaten i Oslo:
 Å fl ytte grenser – sykehjem i framtida
11.40 –12.40 Nina Borge, overlege Diakonhjemmet 

sykehus:  – når er nok nok…
12.40 –14.00 Lunsj / utstilling

Parallellsesjoner   
14.00 – 15.15           15.45 – 17.00 

Festmiddag kl. 20.00 
på Radisson SAS Trysil
Vi håper at denne kvelden kan nytes til fulle med 
god mat, godt drikke og ikke minst et spenstig 
underholdningsprogram. 
Vokalgruppen «a la carte», som er et sprudlende, lite 
ensemble, er hovedaktøren denne kvelden, og den lokale 
revyartist Liv Simensen er kveldens programleder. Vi 
gleder oss!
Egenandel kr 450,-

Lørdag 24.10
 
08.30 – 08.40 Martin Myhr: Kulturelt innslag
08.40 – 09.00 Introduksjon av nytt styre 
09.00 – 10.00 Stig Kvebæk, tidl. turistsjef i Trysil:
 Utfordringer og muligheter i grenseland
10.00 –10.30 Irene Nygård Pedersen, kreftsykepleier:
 Kreftsykepleier i grenseland
10.30 – 11.00 Pause / utstilling 
11.00 – 12.45 V / sykepleier:
 Tema innen samhandling
12.45 – 13.00 Avslutning 

Invitasjon til
innsendelse av 
abstracts / sammendrag«I grenseland»



Norsk pris 2008
Forum for kreftsykepleie 
(FKS) deler årlig ut pris til en 
sykepleier som utmerker seg 
spesielt  i kreftomsorgen. FKS 
oppfordrer sine medlemmer 
og lesere av tidsskriftet Kreft-
sykepleie  til å sende inn forslag 
på en sykepleier som har gjort 
en spesiell innsats innenfor 
fagfeltet.

Hvem kan bli nominert
• Vedkommende arbeider innen 

klinisk sykepleie, fagutvikling 
eller forskning.

• Vedkommende gjør en 
innsats, som utmerker 
seg overfor pasienter med 
kreftsykdom, pårørende eller 
overfor kollegaer.

Send kandidatens navn, 
arbeidssted, telefonnummer og 
begrunnelse for nomineringen 
til:

FKS NSFs Faggruppe 
v/Elin Bruland
Førde Sentralsjukehus,
6807 Førde 
Tlf. 57 83 93 07
E-post: 
elin.bruland@helse-forde.no

Frist 1. august 2009

Årets sykepleier 
i kreftomsorgen
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Helsebiblioteket – et offentlig nettsted gratis for helsepersonell. 
Inneholder tidsskrifter i fulltekst, medisinske databaser, retningslinjer 
og nyttig fagstoff. http://www.helsebiblioteket.no

Kreftregisteret – Kreftregisterets nettsted inneholder informasjon om 
kreft i Norge - forekomst, overlevelse og geografi  ske variasjoner. 
www.kreftregisteret.no 

Kreftforeningens hjemmeside gir informasjon om siste nytt innen 
kreftforskning, forebyggelse og behandling, hjelp til kreftpasienter og 
pårørende, spørsmål, svartjeneste og fagstoff om kreft for forskere. 
www.kreftforeningen.no

Rikshospitalet HF – Hjemmesiden inneholder informasjon som skal 
være til nytte for helsepersonell over hele landet i deres kontakt med 
Rikshospitalet HF. Gå inn på fanen helsepersonell via følgende adresser:
www.radiumhospitalet.no eller www.rikshospitalet.no

Ullevål universitetssykehus – Ved å gå inn på hjemmesiden 
www.ulleval.no, fås nyheter og informasjon om og fra de enkelte 
divisjoner og avdelinger ved sykehuset.

Akershus universitetssykehus har hjemmeside med nyttige lenker, blant 
annet tilsykehusets lærings- og mestringssenter, www.ahus.no

De øvrige universitetssykehusene har også hjemmesider med nyttig 
informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell:
Stavanger Universitetssjukehus, www.helse-stavanger.no
Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs Hospital, www.stolav.no
Universitetssykehuset Nord-Norge, www.unn.no
Helse Bergen - Haukeland Universitetssykehus - www.helse-bergen.no
Aker universitetssykehus HF, www.aus.no

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin 
(NAFKAM) er en egen enhet under Det medisinske fakultet ved 
Universitetet i Tromsø, http://uit.no/nafkam

NAFKAM ble etablert i 2000 etter at Aarbakkeutvalgets innstilling, 
som ble lagt frem i 1998 (NOU 1998:21, konkluderte med at det er 
behov for mer forskning og for kvalitetssikring av forskning innen 
komplementær og alternativ medisin.

NAFKAM stimulerer til, utfører og koordinerer norsk forskning 
innen komplementær og alternativ medisin. Senteret skal vektlegge fl  
erfaglig forskning. I tillegg jobber senteret innen feltene undervisning, 
rådgivning, internasjonalt/nasjonalt samarbeid og informasjon.

NAFKAM har som mål å gi forståelse av hva alternativ medisin som 
system eller konkrete alternativmedisinske metoder kan bidra med for 
å redusere og/eller forkorte sykdommer eller sykdomsopplevelser, bedre 
livskvalitet og øke evnen til mestring av sykdomssituasjoner.

NAFKAM har som visjon at pasienter skal få kunnskapsbasert 
behandling uansett hvor de velger å få den. 

NYTTIGE ADRESSER FOR Å SØKE KUNNSKAP 
OG INFORMASJON:

I tidsskriftet Kreftsykepleie ønsker vi å bringe 
aktuelle artikler om forskning, erfaringer og 
nyvinninger på områder som kan ha betydning 
for sykepleiere som arbeider innenfor 
kreftomsorgen. Områder kan være:
• Resultater fra forsknings - og 

fagutviklingsprosjekt
• Sammendrag av hovedoppgaver
• Faglig debatt
• Erfaringer fra praksis
• Presentasjon av artikler
• Referat fra foredrag på konferanser
• Ideer for andre 
• Bokomtaler

Vi ønsker å vite om artikkelen har vært publisert 
i andre tidsskrift tidligere. Artikkelen sendes 
på e-post som vedlegg. Artikkelen skrives 
med linjeavstand 1 ½  med skriftstørrelse 12. 
Lengden på artikkelen bør ikke overskride 6-8 
A4 sider. Redaksjonen forbeholder seg retten 
til språklig å bearbeide manuskriptet. Større 
forandringer skal imidlertid godkjennes av 
forfatteren(e).
Tittel, ingress og mellomtitler er helt og fullt 
redaksjonens ansvar. Vedlagt må følge:

• Navn på artikkelforfatter(e)
• Adresse 
• Telefonnummer
• Stilling
• Arbeidssted
• Evt. opplysninger om utdanning
• Foto av artikkelforfatter(e)

Artiklene sendes til: 
Redaktør Jorun Haugslett, Grimsrødvn. 64, 
1786 Halden. Mobil 41 44 05 02. 
E-post: :  jorunred@halden.net

GENERELLE RETNINGSLINJER
FOR TIDSSKRIFTET

ANNONSER I KREFTSYKEPLEIE

Enkeltannonse Årsavtale (4 utgivelser)
1/1 side farger

1/2 side farger

1/4 side farger

1/1 side s/h

1/2 side s/h

1/4 side s/h

6.100 kr

4.000 kr

3.000 kr

4.500 kr

2.800 kr

2.000 kr

1/1 side farger

1/2 side farger

1/4 side farger

1/1 side s/h

1/2 side s/h

1/4 side s/h

21.000 kr

13.500 kr

9.000 kr

15.500 kr

9.500 kr

6.100 kr

Prisene er basert på ferdig materiell fra kunden: 

Digitalt brent på CD eller overført produsent via 

mail. Ved ønske om annonsering i tidsskriftet eller 

spørsmål vedrørende dette, kontakt: Kari S.Kristensen

Tlf. 95 03 79 79 (m), 38 14 66 25 (a)
Vibeche Fahsing. Tlf. 92 88 94 34
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Agder: Karin Mollestad Nilsen, Senter for kreftbehandling, 
Sørlandet sykehus, Kristiansand, 
Tlf. 38146625 (a), 38 01 57 35 (p), mob. 98 66 82 30
karin.mollestad.nilsen@sshf.no
Nordland, avd. Bodø/Salten: Merete Hansen, Kopparveien 10, 
8200 Fauske. Tlf. (a) 901 03 572 , (p) 75 64 65 41, 
mob. 97 10 47 61, merete.hansen@fauske.kommune.no
Nordland, avd. Helgeland: Sølvi Hall, Helgelandssykehuset 
Rana, Kreftpoliklinikken, 8600 Mo i Rana
Tlf. 75 12 52 96 / 75 12 53 93. solvi.hall@rasyk.nl.no
Nord-Trøndelag: Bjørg Jenssen, Sykehuset Levanger, Med. 
avd. post A, 7600 Levanger. Tlf. 74 09 82 16 (a), 
74 09 98 24(p). bjorg.jenssen@c2i.net
Sør-Trøndelag: Inger Peggy Storvik,St. Olavs Hospital, 
Kreftavdelingen, Olav Kyrres gt 17, 7006 Trondheim
Tlf. 73 86 78 30. inger.storvik@stolav.no
Møre og Romsdal / Kristiansund: Liv Astrid Faksvåg, 
Lofotgaten 1c, 6510 Kristiansund N. 
Tlf. 71 58 64 02 (a), 97 51 22 40 (p). livfaks@online.no
Møre og Romsdal / Sunnmøre: Ragnhild Hammer, Lindrende 
enhet v/ Blindheim omsorgssenter, Ålesund kommune
Tlf. 91 61 24 09. Andre.hammer@adsl.no
Sogn og Fjordane: Torill Tysse Sælen, Kreftpoliklinikken, 
Helse Førde HF, 6800 Førde. Tlf. 57 83 93 24 (a), 
57 82 26 67 (p), mob. 99 20 50 57
torill.tysse.selen@helse-forde.no
Hordaland: Grethe Skorpen Iversen, Sunniva klinikk for 
lindrende behandling Ulriksdal 8c, 5009 Bergen
GretheSkorpen.Iversen@HARALDSPLASS.NO
Rogaland: Øyvor Sønstadbø
sonstadbo@online.no
Vestfold: Ingrid Jevne Schmidt, Lindrende avdeling, 
Brårudåsen, Horten kommune, Hagabakken 4, 3189 
Horten Tlf. 33 08 66 47 (a) 33 07 86 28(p), 
mob. 97 55 03 36. je-scmi@bluezone.no
Buskerud: Dora Hafnor, Ringerike kommune.
dora.hafnor@ringerike.kommune.no
Telemark: Nina Odberg, Sykehuset i Telemark, Medisin 
Mofl ata, kreft, 3710 Skien. Tlf. 35 00 47 98
nina.odberg@sthf.no
Oppland og Hedmark: Grethe Hvithammer, Revlinghagan 33, 
2355 Gaupen, tlf 924 57 364. grhvit@hotmail.com
Østfold: Lisbeth Nesse Brenna, Kirurgisk avdeling A3, 
Sykehuset Østfold, Fredrikstad. 
Tlf. 69 86 08 80 (a), 69 32 55 82 (p), mob. 99 01 95 34. 
lisbethbrenna@hotmail.com
Oslo & Akershus: Ellen Sejersted, Lindrende enhet
Bråset bo-og omsorgssenter, Bråsetvn 21A, 3440 Røyken.
Mob. 98 81 38 70. 
ellen_sejersted@hotmail.com
SIG-gruppeledere
Troms +SIG-stamcelle-/ benmargstranspl.: Evelyn Karlsen, 
Hematologisk seksjon Med B, Universitetssykehuset 
Nord-Norge, Tromsø. Tlf. 77 62 82 46. evelyn.karlsen@
unn.no 
SIG-barn og ungdom: Britt Ingunn Sævig, Kreftforeningen, 
C. Sundts gt 29, 5004 Bergen. Tlf. 99 24 86 15
Britt.Ingunn.Saevig@kreftforeningen.no 
Lokalagskontakt i NSF FSKs styre: Torunn Haugstøl, Palliativ 
enhet Sykehuset Telemark, 3710 Skien. 
Tlf. 35 00 50 50, mob. 91 82 65 11
torunn.haugstol@sthf.no

LOKALLAGSLEDERE

Kontaktperson: Anne Grev
Telefon 61 18 98 73  Mobil 90 20 69 01
E-post: anne.grev@gjovik.kommune.no

www.kreft.no
www.palliativ.org/
www.dagensmedisin.no
www.isncc.org
www.ons.org

www.fecs.be
www.uicc.org
www.cancercare.org 
www.cancervard.org.se
www.dsr.dk/fs13

KURS/KONFERANSER

2009

15. – 17. april.
Montebello-seminaret.
Å arbeide med alvorlig syke og døende. Palliativ 
behandling, omsorg, kommunikasjon og organisering.
Montebello-Senteret, Mesnali.

7. – 10. mai
11th Congress of the European Association for 
Palliative Care.
Wien, Østerrike. 

20. – 25. september
15 th European Cancer Conferance  (ECCO 15).
Berlin, Tyskland. 

22.–24. oktober
14. norske landskonferanse i kreftsykepleie, 
«I grenseland». 
Radisson SAS hotell, Trysil.

Ellers er det til en hver tid annonsert relevante 
kurstilbud på hjemmesidene til de regionale 
kompetansesentrene for lindrende behandling. 
Gå inn på www. palliasjon.no og skaff deg opplysninger 
om disse.

Kreftsykepleie nr 4 • 200830
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 JA, jeg ønsker medlemskap i Forum for kreftsykepleie, NSFs fagruppe 
 (inkl tidsskriftet «Kreftsykepleie») kr 252,- per år

 Medlemsnr i Norsk sykepleieforbund ..................................................................................................................

  Jeg er sykepleier men ikke medlem i Norsk sykepleieforbund men ønsker å få tilsendt tidsskriftet 
«Kreftsykepleie» 4 nummer i året, kr 252,- 

 Vi er et firma som ønsker abonnement på tidsskriftet «Kreftsykepleie», 4 nummer i året, kr 800,- 

 Vi er en institusjon / høgskole som ønsker abonnement på tidsskriftet «Kreftsykepleie», 
 4 nummer i året, kr 500,-

Navn  ...........................................................................................................................................................................

Firma ...........................................................................................................................................................................
 

Adresse ........................................................................................................................................................................
 

Postnr/sted ..................................................................................................................................................................

Telefon arbeid ..............................................................   Telefon privat .............................................................
 

E-post ..........................................................................................................................................................................
 
Kopier eller klipp ut denne siden og send den til:
Forum for kreftsykepleie, NSFs fagruppe v/Vibeche Fahsing, Vuggaveien 30, 6510 Kristiansund
E-post: vibechef@broadpark.no

Hvem kan bli medlem?
•  Sykepleiere som arbeider med 

kreftpasienter, eller som er 
interessert i kreftsykepleie og er 
medlemmer av NSF.

•  Medlemskap oppnås ved å betale 
kontingent.

•  Sykepleiere som ikke er med-
lemmer av NSF kan tegne 
abonnement på tidsskriftet 
«Kreftsykepleie».

•  Sykepleierhøgskoler, helse-
institusjoner og firma kan også 
tegne abonnement på tidsskriftet 
«Kreftsykepleie».

Kontingenter
•  Individuelt medlemskap 

kr 252,- per år 
(kun for medlemmer av NSF).

•  Individuelt abonnement 
kr 252,- per år.

•  Høgskoler og helseinstitusjoner 
kr 500,- pr år

• Firma kr 800,- per år.

Forum for kreftsykepleie er en av Norsk Sykepleieforbunds faggrupper og har som formål å spre kunnskap 
om utviklingen av kreftsykepleie til sykepleiere. Forum for kreftsykepleie har 19 lokalgrupper spredt over 
hele landet og sam arbeider med nasjonale og internasjonale organisasjoner.
Les mer om oss på www.sykepleierforbundet.no, under fagrupper velger du kreftsykepleiere

Medlemsfordeler
•  Du vil kunne søke stipendmidler 

som tildeles kreftsykepleiere fra 
interne og eksterne fond – for 
 deltakelse på seminarer og kon-
feranser.

•  Du vil få rabatt på Norsk kon feranse 
i kreftsykepleie som FKS arrangerer 
hvert 2. år.

• Deltakelse i lokalgruppe av FKS.
•  Du får tilsendt «Kreftsykepleie».

Bli medlem i Forum for kreftsykepleie

Ja, jeg vil bli medlem



B-POSTABONNEMENT
RETURADRESSE: Forum for Kreftsykepleie NFSs Faggruppe 

v/Kristin Wolden, St. Olavs Hospital, Kreftavdelingen, 

Olav Kyrres gt. 17, 7006 Trondheim

Trysil 22.-24. oktober 2009
Radisson SAS, Trysil

Les mer på www.sykepleierforbundet.no

14. norske konferanse i kreftsykepleie

«I GRENSELAND»


