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Ungdomstiden vil for noen være problemfylt. Kreftsyk 
ungdom kan ha langt alvorligere problemer både 
psykisk og fysisk, under selve behandlingen og senere 
i livet. En engelsk studie fra 2007 konkluderer med at 
ungdom med kreft har så spesielle problemer at de 
trenger spesialkompetente fagfolk.

”Leken har fokus på det friske 
i barnet – mens mye av det 
andre ved sykehusoppholdet 
har fokus på det syke. Dette 
er med på å styrke barnets 
identitet.”
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Rundt omkring i helse-Norge jobbes det nå iherdig med å forberede den planlagte samhand-
lingsreformen. Det er vel ingen som dag stiller spørsmålstegn ved behovet for en slik reform. 
Både den generelle helse- og sykdomsutviklingen i befolkningen, den voldsomme veksten i 
helsebudsjettene, og dokumenterte mangler på samhandling innenfor dagens tjenestetilbud – 
bygger opp under dette. Det store spørsmålet er likevel om man klarer å skape en reform, og 
bygge opp nye systemer, som ivaretar pasientperspektivet godt nok. Vi følger Kreftforeningen 
langt på vei når de i sitt nylig avgitte høringssvar påpeker at samhandlingsreformen ikke 
primært må bli en økonomisk reform, en reform hvor man slåss om hvem som skal betale 
regningen mens pasienten faller mellom to stoler. 

Jeg var så heldig å få delta i en av de arbeidsgruppene som helse- og omsorgsdepartementet 
satte ned som ledd i forberedelsene til St.meld.nr. 47 (Samhandlingsreformen). Vår gruppe 
skulle ta for seg kreftpasienter, og se på typiske ”brudd” i pasientforløpene – og foreslå 
forbedringstiltak. Dette i erkjennelse av at mange pasienter og brukere har behov for koor-
dinerte tjenester fra ulike deler av helse- og omsorgstjenesten, og at vi i dag ikke har gode 
nok systemer som understøtter helheten i pasient- og brukerforløpene. 

Gjennom en rekke eksempler ble det satt søkelys på mange av de utfordringene man står 
overfor. Som tiden det tar tiden det tar fra mistanke om kreftsykdom blir fattet til utred-
ning og behandling begynner. Som at en del pasienter erfarer at kommunene ikke følger 
tilstrekkelig opp når pasienten blir skrevet ut fra sykehus, og eksempelvis skal ha palliativ 
behandling. Som at en del pasienter sliter med forholdet til NAV, blant annet fordi de er 
utmattede etter behandlingen og ikke har krefter til å orientere seg om sine sosiale rettig-
heter. Som mangelfull koordinering og samhandling mellom fastlege og det øvrige kom-
munale tjenesteapparatet. Det er mange årsaker til dette.  Fra dårlig organisering, via et 
mangelfullt lovverk, til økonomiske forhold.  Mangelfull kompetanse er også en av årsa-
kene til at vi sliter.

I vår arbeidsgruppe kom vi både med en del anbefalinger, og vi satte opp en 18 punkts 
plan for et idealforløp for kreftbehandling. Blant anbefalingene nevner jeg:
• Den forebyggende delen av helsetjenesten bør videreutvikles. Et aktuelt forebyg-

gende tiltak som gruppen nevner er aktiv oppsøking av høyrisikogrupper.
• Sterkere fokus på helsefremmende arbeid i utdanningen av helsepersonell. 
• Bedre elektronisk samhandling for å styrke informasjonsfl yten mellom ulike 

instanser.
• Vurdere  nye institusjonsformer og samarbeidsmønster,  som opprettelse av avan-

serte interkommunale sykehjem eller småsykehus. 
• Tilgang på palliative enheter med god kompetanse. Her må kommuner samarbeide 

for å skape robuste enheter.
• Opprettelse  av et ansvarspunkt (koordinator) i kommunen, gjerne felles for fl ere 

kommuner.  

Det er nok altfor tidlig å si om samhandlingsreformen vil bli en suksess eller ikke. Arbeidet 
som er lagt ned vil uansett ikke være fånyttes. Det viser at det er behov for å gjøre grep for 
å styrke kompetansen, bedre kommunikasjonen, tilpasse lovverk og økonomiske forhold 
om reformen kommer eller ikke. Vi som møter pasientene og deres pårørende til daglig er 
iallfall innstilt på å bidra så godt vi kan for å legge forholdene til rette for enda bedre kreft-
behandling – til beste for de titusener som årlig får kreftdiagnosen her i landet. 

Kristin Wolden, leder

Kristin Wolden
leder
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Samhandling og kompetanse
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Velcade «Janssen-Cilag»
Proteasominhibitor, cytostatikum ATC-nr.: L01X X32
PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE 3,5 mg: 1 hetteglass inneh.: Bortezomib 3,5 mg, som mannitol borsyreester.
Indikasjoner: I kombinasjon med melfalan og prednison for behandling av pasienter med tidligere ubehandlet multippelt myelom og som ikke er egnet for høydose kjemoterapi
med benmargstransplantasjon. Monoterapi for behandling av pasienter med progressiv multippelt myelom, som har fått minst 1 tidligere behandling og som allerede har
gjennomgått, eller ikke er aktuell for benmargstransplantasjon. Dosering: Etter rekonstituering inneholder 1 ml injeksjonsvæske 1 mg bortezomib. Rekonstituert oppløsning gis
som 3-5 sekunders i.v. bolusinjeksjon via perifert eller sentralt venekateter, etterfulgt av skylling med natriumkloridoppløsning 9 mg/ml til injeksjon. Behandlingsstart og
administrering skal skje under tilsyn av kvalifisert lege med erfaring i bruk av kjemoterapeutika. Monoterapi: Anbefalt startdose: 1,3 mg/m2 kroppsoverflate 2 ganger ukentlig i
2 uker (dag 1, 4, 8 og 11) etterfulgt av en 10 dagers hvileperiode (dag 12-21). Denne 3 ukers perioden er definert som én behandlingssyklus. Det skal være minst 72 timer
mellom hver dosering. Det anbefales at pasienter med påvist full respons får 2 tilleggssykluser. Pasienter som responderer, men ikke oppnår fullstendig remisjon, anbefales totalt
8 sykluser. Det foreligger begrenset med data mht. gjentatt behandling. Dosejustering ved monoterapi: Behandlingen må stoppes ved grad 3 (G3) ikke-hematologisk eller grad
4 (G4) hematologisk toksisitet, med unntak av nevropati. Så snart toksisitetssymptomene forsvinner, kan behandlingen gjenopptas med 25% redusert dose. Hvis toksisiteten
vedvarer eller gjenoppstår ved laveste dose, må seponering overveies, så fremt fordeler ikke klart oppveier risiko. Ved bortezomibrelaterte nevropatiske smerter og/eller perifer
nevropati, skal pasienten behandles som angitt i tabell 1. Pasienter med etablert alvorlig nevropati kan bare behandles etter grundig nytte-risikovurdering.
Tabell 1: Anbefalt dosejustering ved bortezomibrelatert nevropati:
Alvorlighetsgrad av nevropati Dosejustering
G1 (parestesi, svakhet og/eller tap av Ingen tiltak
reflekser) uten smerte eller tap av funksjon
G1 med smerte, eller G2 (interfererer med funksjon, Redusere til 1 mg/m2

men ikke med vanlige daglige aktiviteter)
G2 med smerte, eller G3 (interfererer Behandlingen stoppes inntil toksisitetssymptomene forsvinner. Når
med vanlige daglige aktiviteter) toksisitetsproblemet er løst, kan behandlingen gjenopptas med redusert 

dose på 0,7 mg/m2 og endring i behandlingsregimet til 1 gang ukentlig
G4 (sensorisk nevropati som er invalidiserende eller motorisk nevropati Seponering
som er livstruende eller fører til paralyse) og/eller alvorlig autonom nevropati
Kombinasjonsbehandling: Anbefalt dosering: Administreres som 3-5 sekunders i.v. bolusinjeksjon i kombinasjon med oral melfalan og oral prednison i 9 behandlingssykluser à
6 uker, som vist i tabell 2. I syklus 1-4 administreres bortezomid 2 ganger i uken, i syklus 5-9, 1 gang i uken. Melfalan og prednison skal begge gis oralt på dag 1,2,3 og 4
den 1. uken av hver syklus.
Tabell 2: Dosering ved kombinasjonsbehandling.
Bortezomib 2 ganger i uken (syklus 1-4) Bortezomib 1 gang i uken (syklus 5-9)
Uke Vc (1,3 mg/m2) m (9 mg/m2) Uke Vc (1,3 mg/m2) m (9 mg/m2)

p (60 mg/m2) p (60 mg/m2)
1 Dag 1 Dag 1 1 Dag 1 Dag 1

– Dag 2 – Dag 2
– Dag 3 – Dag 3
Dag 4 Dag 4 – Dag 4

2 Dag 8 – 2 Dag 8 –
Dag 11 –

3 Hvileperiode Hvileperiode 3 Hvileperiode Hvileperiode
4 Dag 22 – 4 Dag 22 –

Dag 25 –
5 Dag 29 – 5 Dag 29 –

Dag 32 –
6 Hvileperiode Hvileperiode 6 Hvileperiode Hvileperiode
Vc: Bortezomib, M: Melfalan, P: Prednison.
Dosejustering og gjenoppstart av behandling ved kombinasjon med melfalan og prednison: Før initiering av ny behandlingssyklus bør platetallet være ≥70 x 109/liter, absolutt
nøytrofiltall (ANC) ≥1,0 x 109/liter og ikke-hematologisk toksisitet bestemt til grad 1 eller baseline. 
Tabell 3: Dosejustering under pågående sykluser.
Toksisitet Dosejustering eller utsettelse
Hematologisk toksisitet i løpet av 1 syklus:
Forlenget grad 4 nøytropeni eller rombocytopeni, eller trombocytopeni Vurder 25% reduksjon av melfalandosen
med blødninger i tidligere sykluser neste syklus.
Platetall ≤30 x 109/liter eller ANC ≤0,75 x 109/liter Bortezomib seponeres.
på doseringsdag for bortezomib (ikke dag 1)
Flere bortezomibdoser må stoppes (≥3 doser i syklus med bortezomib Bortezomibdose bør reduseres med 1 doseringsnivå (fra 1,3 mg/m2 til 
2 ganger i uken, eller ≥2 doser i syklus med bortezomib 1 gang i uken) 1 mg/m2, eller fra 1 mg/m2 til 0,7 mg/m2).
Grad ≥3 ikke-hematologisk toksisitet Bortezomib seponeres inntil toksisitetssymptomer er redusert til grad 1 

eller som ved baseline. Behandlingen kan da gjenopptas på 1 doseringsnivå
lavere (fra 1,3 mg/m2 til 1 mg/m2, eller fra 1 mg/m2 til 0,7 mg/m2).
Ved nevropatisk smerte og/eller perifer nevropati: Se tabell 1.

Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt, pga. manglende data. Eldre >65 år: Det foreligger ingen holdepunkter for at dosejustering er nødvendig. Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller bor. Betydelig nedsatt leverfunksjon. Akutt diffus infiltrerende lunge- og perikardlidelse. Forsiktighetsregler: Gastrointestinal
toksisitet inkl. kvalme, diaré, oppkast og obstipasjon er svært vanlig. Tilfeller av ileus er rapportert, og pasienter med forstoppelse bør derfor overvåkes nøye. Hematologisk
toksisitet er svært vanlig, og vanligst er kortvarig trombocytopeni. Platetallet er lavest på dag 11 i hver syklus. Gjennomsnittet av de lavest målte platetall, nadir, var ca. 40%
av utgangsverdien. Hos pasienter med avansert myelom er alvorlighetsgraden relatert til platetall før behandling. Platetall bør overvåkes før hver dosering. Behandlingen bør
utsettes når platetallet er <25,000/μl, og igangsettes igjen med lavere dose når platetallet er normalisert. Potensiell nytteverdi av behandling bør vurderes nøye mot risikoen,
spesielt ved moderat til alvorlig trombocytopeni og blødningsrisiko. Telling av alle blodlegemer, inkl. trombocytter, skal derfor gjentas ofte. Behandlingen er svært ofte forbundet
med perifer nevropati, hovedsakelig av sensorisk karakter. Imidlertid har det vært rapportert tilfeller av alvorlig motorisk nevropati med eller uten perifer nevropati av sensorisk
karakter. Insidensen av perifer nevropati øker tidlig i behandlingen og er observert høyest ved behandlingssyklus 5. Nøye overvåkning anbefales mht. symptomer, som f.eks.
brennende følelse, hyperestesi, hypoestesi, parestesi, uvelfølelse, nevropatisk smerte eller svakhet. Ved ny eller forverret perifer nevropati bør pasienten gjennomgå nevrologisk
utredning, og dosejustering kan være påkrevd. Støttebehandling har vært benyttet ved nevropati. Bortezomib kan enten relateres direkte til autonom nevropati eller forverre
underliggende tilstand som diabetisk eller amyloidotisk nevropati. Autonom nevropati kan muligens bidra til postural hypotensjon og alvorlig obstipasjon med ileus. Informasjon
er imidlertid begrenset. Kramper er sjeldent rapportert hos pasienter uten tilsvarende sykehistorie eller epilepsi. Ekstra forsiktighet er nødvendig ved behandling av pasienter
med risikofaktorer for kramper. Ortostatisk/postural hypotensjon av mild til moderat karakter er assosiert med behandlingen, og observert gjennom hele behandlingsperioden.
De fleste trenger behandling inkl. justering av antihypertensiva, rehydrering eller administrering av mineralkortikoider og/eller sympatomimetika. Et mindretall får
synkopeepisoder. Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter som har hatt synkope i forbindelse med bruk av legemidler forbundet med hypotensjon eller som er
dehydrerte. Pasienten bør instrueres om å rådføre seg med lege ved svimmelhet, ørhet eller tegn til besvimelse. Akutt utvikling eller forverring av stuvningssvikt, og/eller
nyoppstått reduksjon i venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon, er rapportert. Væskeretensjon kan være predisponerende faktor for tegn og symptomer på slik hjertesvikt. Pasienter
med risikofaktorer for eller eksisterende hjertelidelse bør følges nøye. Isolerte tilfeller av forlenget QT-intervall er sett. Det er rapportert om sjeldne tilfeller av akutt, diffus og
infiltrerende lungelidelse av ukjent etiologi, f.eks. pneumoni, lungeinfiltrasjon og «acute respiratory distress syndrome» (ARDS), hvorav enkelte fatale. Røntgen thorax anbefales
før behandling for å avgjøre om ytterligere diagnostiske tiltak er nødvendig, samt fungere som baseline for mulige lungeendringer etter behandling. Kontinuerlig bortezomib-
og daunorubicin-infusjon over 24 timer sammen med høydose cytarabin (2 g/m2 daglig) anbefales ikke. Nyoppståtte eller tiltagende lungesymptomer (f.eks. hoste,
tungpustethet) bør utredes umiddelbart, og hensiktsmessig behandling igangsettes. Nytte-risikoforholdet må vurderes før fortsettelse av behandlingen. Tilfeller av alvorlige
bivirkninger har vist seg å øke ved mild til moderat nyresvikt. Renale komplikasjoner er hyppige hos pasienter med multippelt myelom. Slike pasienter bør overvåkes nøye.
Pasienter med nedsatt leverfunksjon bør behandles med største forsiktighet og dosereduksjon vurderes. Sjeldne tilfeller av akutt leversvikt er rapportert hos pasienter som
samtidig mottar flere andre legemidler og som har alvorlige underliggende medisinske lidelser. Andre rapporterte leverreaksjoner omfatter hepatitt, økning i leverenzymer og
hyperbilirubinemi, som kan være reversibelt ved seponering. Tumorlysesyndrom kan oppstå, spesielt hos pasienter med stor tumormasse før behandling. Disse pasientene bør
monitoreres grundig og adekvate forholdsregler tas. Følgene av proteasomhemming ved sykdommer assosiert med proteinakkumulering, som f.eks. amyloidose, er ukjent og
forsiktighet bør utvises. Potensielle immunkompleksmedierte reaksjoner som serumsykdomlignende reaksjon, polyartritt med utslett og proliferativ glomerulonefritt er mindre
vanlig. Bortezomib bør seponeres ved alvorlige reaksjoner. Forsiktighet må utvises ved håndtering av maskiner eller bilkjøring. Interaksjoner: Nøye monitorering ved samtidig
bruk av legemidler som er kraftige CYP 3A4-hemmere (f.eks. ketokonazol, ritonavir) og CYP 2C19-hemmere (fluoksetin), samt CYP 3A4-indusere (rifampicin). Forsiktighet bør
utvises ved kombinasjon med CYP 3A4- eller CYP 2C19-substrater. Ved samtidig bruk av orale antidiabetika bør det utvises forsiktighet og normal leverfunksjon bør bekreftes.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ingen kliniske data vedrørende bruk under svangerskap foreligger. Teratogenisitet er ikke fullt ut undersøkt. Dyrestudier viser ingen
effekt på embryo/fosterutvikling hos rotte eller kanin ved høyest maternalt tolererte dose. Dyrestudier for å undersøke virkningen på partus og postnatal utvikling er ikke
gjennomført. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig. Menn og kvinner i fertil alder må bruke effektiv prevensjon under og i 3 måneder etter behandling.
Hvis bortezomib blir brukt under graviditet, eller pasienten blir gravid under behandlingen, må hun informeres om potensiell risiko for fosteret. Overgang i morsmelk: Ukjent.
Mulighet for alvorlige bivirkninger hos barnet, og amming skal avbrytes. Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Blod: Trombocytopeni, anemi, nøytropeni, leukopeni, lymfocytopeni.
Gastrointestinale: Kvalme, diaré, oppkast, forstoppelse, abdominalsmerter, dyspepsi, løs avføring, øvre abdominalsmerter, flatulens, oppblåst mage, hikke, munnsår, smerter i
svelg/strupe, stomatitt, munntørrhet. Hud: Utslett, pruritus, erytem, periorbitalt ødem, urticaria, kløende utslett, økt svette, tørr hud, eksem. Hørsel: Vertigo. Luftveier: Dyspné,
funksjonsdyspné, neseblødning, rhinoré, hoste. Metabolske: Redusert appetitt, dehydrering, hyperglykemi, hypokalemi. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, smerter i ekstremiteter,
muskelkramper, artralgi, knokkelsmerter, perifere hevelser, muskelsvakhet, ryggsmerter, muskel- og skjelettsmerter. Nevrologiske: Perifer nevropati, perifer sensorisk nevropati,
hodepine, parestesier, svimmelhet (eksklusive vertigo), smaksforstyrrelser, polynevropati, forverret perifer nevropati, dysestesi, hypoestesi, tremor. Psykiske: Søvnløshet, angst,
forvirring, depresjon. Sirkulatoriske: Hypotensjon, ortostatisk og postural hypotensjon, flebitt, hematom, hypertensjon. Syn: Tåkesyn, øyesmerter. Urogenitale: Redusert
nyrefunksjon, dysuri. Øvrige: Herpes zoster (inkl. disseminert), pneumoni, bronkitt, sinusitt, nasofaryngitt, herpes simplex, «Fatigue», pyreksi, svakhet, stivhet, sykdomsfølelse,
influensalignende symptomer, perifert ødem, smerter, letargi, ødem, brystsmerter, asteni, vekttap. Mindre hyppige: Blod: Lymfadenopati, febril nøytropeni, pancytopeni,
hemolytisk anemi, trombocytopeni purpura. Endokrine: Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon. Gastrointestinale: Paralytisk ileus, abdominal uvelfølelse, raping,
gastrointestinale motilitetsforstyrrelser, munnsmerter, brekninger, antibiotikaassosiert kolitt, endret avføringsmønster, diaré med blødning, gastrointestinal blødning, miltsmerter,
kolitt, dysfagi, øsofagitt, gastritt, gastroøsofageal reflukslidelse, gastrointestinale smerter, blødning i tannkjøtt, smerter i tannkjøtt, hematemese, hiatushernie, irritabel
tarmsyndrom, petekkier i munnslimhinnen, rektalblødning, økt slimproduksjon, tungebelegg, misfarging av tungen, enteritt, hard avføring, akutt pankreatitt. Hud: Nattesvette,
erytematøst utslett, alopesi, blodutredelser, støtskader, generell pruritus, makuløst utslett, papuløst utslett, hudnoduler, generelt utslett, dermatitt, øyelokksødem,
neglforandringer, fotosensitivitetsreaksjoner, misfarget hud, atopisk dermatitt, endret hårstruktur, varmeutslett, psoriasis, vaskulært utslett, ansiktsødem, trykkømhet, iktyose.
Hørsel: Tinnitus, hørseltap, svekket hørsel, hypoacusis. Lever: Hyperbilirubinemi, hypoproteinemi, hepatitt, leverblødning. Luftveier: Tett nese, hvesing, pleuraeffusjon, heshet,
smerter i brystveggen, hypoksi, lungestuvning, rhinitt, astma, hyperventilering, ortopné, bihulesmerter, klemfølelse i halsen, produktiv hoste, respiratorisk alkalose, takypné,
respirasjonsstans. Metabolske: Hyperkalsemi, -kalemi, -urikemi, -natremi. Hyponatremi, -kalsemi, -magnesemi, -fosfatemi, -glykemi. Økt appetitt, kakeksi, vitamin B12-mangel.
Muskel-skjelettsystemet: Leddstivhet, setesmerter, leddhevelser, muskelspasmer, muskelrykninger eller tyngdefølelse, muskelstivhet, hevelse, kjevesmerter. Nevrologiske:
Konsentrasjonsproblemer, kramper, intrakraniell blødning, paraplegi, subaraknoidal blødning, synkope, økt aktivitet, manglende smak, søvnighet, migrene, perifer motorisk
nevropati, rykninger, stillingsavhengig svimmelhet, isjias, kognitive forstyrrelser, mononevropati, pareser, «restless legs»-syndrom, talevansker. Psykiske: Rastløshet, agitasjon,
delirium, forandringer i mental status, humørsvingninger, søvnforstyrrelser, irritabilitet, hallusinasjoner, drømmer med abnormt innhold. Sirkulatoriske: Arytmi, palpitasjoner,
ventrikulær hypokinesi, punkthudblødninger (petekkier), atrieflimmer, takykardi, sinustakykardi, supraventrikulær takykardi, lungeødem, akutt lungeødem, ustabil angina,
angina pectoris, utvikling eller forverring av stuvningssvikt, komplett AV-blokk, hjertestans, hjertesvikt, kardiogent sjokk, hjerteinfarkt, sinusarrest, rødming, hetetokter,
ekkymose, purpura, hjerneblødning, vaskulitt, misfargede vener, utspilte vener, sårblødning, pulmonal hypertensjon, cerebrovaskulære hendelser (CVA), uregelmessig
hjerterytme. Syn: Tørre øyne, konjunktivitt, øyeutsondring, unormalt syn, blødninger, fotofobi, øyeirritasjon, økt tåresekresjon, konjuktival hyperemi, hovne øyne. Urogenitale:
Oliguri, hematuri, proteinuri, hyppig vannlating, akutt nyresvikt, nyresvikt, renal kolikk, tilbakeholdt urin, problemer med vannlating, urininkontinens, korsryggsmerter, plutselig
vannlatingstrang, testikkelsmerter, erektil dysfunksjon. Øvrige: Candida-infeksjon, gastroenteritt, øvre- og nedre luftveisinfeksjon, infeksjon, influensa, soppinfeksjon, sepsis,
urinveisinfeksjon, kateterrelatert infeksjon, hemofilusinfeksjon, pneumokokkpneumoni, postherpetisk nevralgi, bakteriemi, blefaritt, bronkopneumoni, cytomegalovirusinfeksjon,
mononukleoseinfeksjon, varicella, oral candidose, pleuritt, fall, mukøs inflammasjon, kuldefølelse, trykk for brystet, klemfølelse i brystet, flebitt på injeksjonsstedet,
slimhinneblødning, erytem på injeksjonsstedet, nevralgi, ubehag i brystet, lyskesmerter, ekstravasasjon med ømmende inflammasjon, tumor-lysesyndrom, hypersensitivitet,
immunkompleksmediert hypersensitivitet, vektøkning, kateterrelaterte komplikasjoner, post-prosedyremessige smerter og blødning, forbrenning, potensielt
immunkompleksutløste reaksjoner som serumsykelignende reaksjoner, polyartritt med utslett og proliferativ glomerulonefritt. Sjeldne (<1/1000): Sirkulatoriske: Nyoppstått
reduksjon i venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon. Laboratorieverdier: Økte LDH-verdier i blod, økt ALAT og ASAT, økt alkalisk fosfatase i blodet, blodkreatinin, blodurinstoff og
gamma-GT. Økte blodamylaseverdier, økt blodbilirubin, redusert blodfosfat, abnormale leverfunksjonsverdier, redusert antall erytrocytter, redusert antall leukocytter, redusert
bikarbonat i blodet. Økte verdier av CRP. Ukjent frekvens: Encefalopati, hjertetamponade, perikarditt, hjerte- og hjerte-lungestans, ventrikulær arytmi, komplett atrioventrikulært
blokk, atrieflimmer, takykardi, sinus- og ventrikulær takykardi, pneumonitt, pneumoni, interstitiell pneumoni, ARDS, akutt diffus infiltrerende lungelidelse, pulmonær
hypertensjon, respiratorisk svikt, pulmonær alveolær blødning, akutt lungeødem, lungeødem, lungeemboli, perifer emboli, iskemisk kolitt, leversvikt, herpes meningoencefalitt,
angioødem, autonom nevropati, herpes i synsnerven (ophtalmicus), Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, septisk sjokk. Overdosering/Forgiftning: Intet
kjent antidot. Ved overdosering skal pasienten overvåkes og adekvat støttebehandling iverksettes for å opprettholde blodtrykk og kroppstemperatur. Egenskaper: Klassifisering:
Proteasominhibitor. Virkningsmekanisme: Hemmer den chymotrypsinlignende aktiviteten til 26S-proteasomet, som degraderer proteiner bundet til ubiquitin. Ubiquitin-
proteasom-koblingen spiller en sentral rolle i reguleringen av omsetningen av spesifikke proteiner og dermed opprettholdelse av homeostase i cellene. Hemming av 26S-
proteasomet forhindrer proteolyse og påvirker derved multiple kaskader av intracellulære signaleffekter, som til slutt resulterer i cancercelledød. Absorpsjon: Gjennomsnittlig Cmax

etter 1. dose: 57 og 112 ng/ml etter doser på hhv. 1 og 1,3 mg/m2. Gjennomsnittlig Cmax ved påfølgende doser: 67-106 og 89-120 ng/ml for doser på hhv. 1 og 1,3 mg/m2.
Proteinbinding: Ikke konsentrasjonsavhengig. In vitro proteinbinding 83%. Fordeling: Gjennomsnittlig distribusjonsvolum: 1659-3294 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig
halveringstid i eliminasjonsfasen etter multiple doser: 40-193 timer. Hurtigere eliminasjon etter 1. dose sammenlignet med påfølgende doser. Gjennomsnittlig totalclearance:
102 og 112 liter/time etter 1. dose og 15-32 og 18-32 liter/time etter påfølgende doser på hhv. 1 og 1,3 mg/m2. Metabolisme: Primært oksidativt via CYP 3A4, 2C19 og 1A2 in
vitro. Hovedmetabolismeveien er deboronering til 2 deboronerte metabolitter som videre blir hydroksylert til flere metabolitter. Deboronerte metabolitter er inaktive som 26S-
proteasomhemmere. Oppbevaring og holdbarhet: Rekonstituert oppløsning skal brukes umiddelbart etter tilberedning. Kjemisk og fysisk stabilitet for den rekonstituerte
formuleringen er imidlertid dokumentert i 8 timer ved 25°C i originalt hetteglass og/eller sprøyten. Maks. oppbevaringstid i sprøyten er 8 timer.
Pakninger og priser: 1 sett kr 11364,20. Sist endret: 13.11.2009 (priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)
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Jorun  Haugslett
redaktør

På vegne av FKS sitt 
styre, vil jeg beklage 
den store forsinkelsen 
på Kreftsykepleie, nr. 
4-2009. Bladet var trykt 
og klar til distribusjon.  
Dessverre oppstod det 
en feil i den siste kjeden, 
noe som medførte at 
bladet ikke kom i deres 
postkasser før langt ut i 
januar måned.
Temaet for årets første 

utgave er barn- og ungdom med 
kreft.  Hvert år får om lag 150 
barn under 15 år, og ca 200 
ungdommer mellom 15- og 25 
år en kreftdiagnose. En diagnose 
som medfører  usikker fremtid, 
og måneder og år med behand-
ling, som er fysisk og psykisk 
belastende. Mange av barna 
får en annerledes barndom. 
En barndom som i perioder er 
preget av det ukjente og usikre, 
av kroppsskade, og tap av 

i en fase av livet hvor utvikling 
av selvstendighet og løsrivelse 
fra foreldre er vanlig for unge 
mennesker.  En engelsk studie 
konkluderer at ungdom med 
kreft har så spesielle problemer 
at de trenger spesialkompetente 
fagfolk. Gun Hilde Ludvigsen 
har i sin studie hatt fokus på 
ungdom med kreft sin bruk av 
kommunikasjonsverktøy som 
MSN, SMS og Facebook i tilegg 
til tradisjonelle vennskapsbånd 
utenfor datamaskinen. Studier 
tyder på at datakommunikasjon 
kan være positivt til kreftsyk 
ungdom som har endret 
kroppsbilde og dermed lavt 
selvbilde 

Med kunnskap om de store 
utfordringene som barn og 
unge med kreftsykdom, og 
deres familie og nettverk står 
overfor, er det betryggende  å 
vite  at  Kreftforeningen satser  
fortsatt på å være en viktig 
samfunnspolitisk aktør innen 
det faglige arbeidet. Sykepleiere 
som jobber i klinikken, eller 
har spesiell interesse for barn og 
ungdom med kreft, samarbeider 
og utveksler sykepleiefaglig 
kunnskap både nasjonalt og 
nordisk. De samarbeider også 
med den nordiske barneonkolog 
gruppen. 

 Avslutningsvis vil jeg 
oppfordre våre lesere til å sende 
inn bidrag til Kreftsykepleie, 
både fagstoff og bilder til 
forsiden. Forsidebildet fra 
Narviksfjellene er  tatt av en  
sykepleiestudent. Han ønsket 
med dette å gi sitt bidrag til 
gruppen barn og unge med kreft. 
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Redaktøren har ordet
kontroll. De opplever separasjon 
fra kjente, vanlige og hjemlige 
omgivelser. Ikke bare barnet, 
men også foreldre, søsken og 
andre som står barnet nært vil 
bli påvirket. Live Korsvold sin 
studie om lekens betydning i 
sykepleie til barn på sykehus, 
synliggjør betydningen av og 
behovet for bruk av lek til å 
gi mening i en tilværelse som 
kan virke meningsløs. Lekens 
betydning for livskvalitet og 
for identitet, ikke bare for det 
barnet som er sykt, men også 
for foreldre og søsken. Lek kan 
også brukes i avledning. Her er 
det viktig med forsiktighet, og 
å være bevisst balansen mellom 
avledning  og overgrep. Noen 
ganger er det kanskje ikke riktig 
å avlede.

Ungdom og unge voksne 
som får  en kreftdiagnose 
gjennomgår  behandling som 
i mange tilfeller kan føre til 
endret kroppsbilde. Dette skal de 
takle samtidig som de skal takle 
vanlige utfordringer som ligger i 
overgangsfaser mellom barn og 
ungdom, og mellom ungdom og 
voksen. Ungdom er sårbar for 
forandring av utseendet. Dette 
kan føre til alvorlige psykiske 
reaksjoner og sosial isolering. 
De greier ofte ikke å holde tritt 
i ulike aktiviteter. Aktiviteter 
som kan være en betingelse for 
å skaffe identitet og tilhørighet 
i ungdomsmiljøet. Familie 
og venner er den viktigste 
kilden til psykisk støtte hos 
kreftsyk ungdom, og de  kan gi 
utrykk for sterk og vedvarende 
foreldreavhengighet. Dette skjer 

Jeg håper det står bra til 
rundt om i vårt langstrakte 
land. Det har vært en lang 
periode med fl ott vintervær 
over hele landet. Håper ikke 
kuldeperiodene har skapt for 
mange problemer for dere som 
har en jobb ute i distriktene, 
og som er avhengig av bil for 
å komme hjem til brukere 
av sykepleietjenesten. De av  
oss som liker ski- og andre 
vinteraktiviteter har virkelig 
hatt muligheten til å komme 
oss ut i naturen.
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Speil, speil på 
veggen der…

Gun Hilde Ludvigsen, kreftsykepleier ved 
Sykehuset Innlandet HF, divisjon Tynset. 
Artikkelen er en forkortet utgave av Gun 
Hilde Ludvigsens fordypningsoppgave ved  
videreutdanning i kreftsykepleie, 2008: 
”Speil, speil på veggen der, jeg er ung, hatt 
kreft, kan jeg møte mine venner slik jeg er?”

Bakgrunn
Artikkelen belyser ungdom med 
kreftsykdom som er ferdigbehandlet, 
ofte med endret kroppsbilde, og hva 
det gjør med deres sosiale relasjoner.  
I 2006 ble 381 personer i alderen 10 
til 29 år rammet av kreft (1). Over 
femti prosent overlever. Det spesi-
elt viktig å tenke på barn og unge 
som får en kreftdiagnose og som 
har et langt forventet livsløp (2-3). 
Overgangsperioden mellom barn 
og voksen er full av utfordringer, og 

kreftdiagnoser hos ungdom kan være 
både ødeleggende og opprivende 
(4). Vanlige krefttyper hos ungdom 
er bløtdelssarkomer, skjelettsvulster, 
leukemier, testikkelkreft, hjernesvul-
ster og malignt melanom (1). 

Kroppsbilde har mange defi ni-
sjoner, men essensen er at kropps-
bildet er menneskets oppfatning 
av sin egen kropp (5). Allerede 
på avstand erfarer vi hvordan den 
andre er, gjennom kroppens beve-
gelser, gjennom hudens farge og 
gjennom hårets fylde (6). Dette er 
vår kroppspresentasjon i møte med 
andre mennesker. Etter kreftbehand-
ling kan pasienten få kroppslige 
forandringer som gir endret kropps-
bilde. Ungdom er sårbar for forand-
ring av utseendet. Dette kan føre 
til alvorlige psykiske reaksjoner og 
sosial isolering (7). I begrepet sosiale 
relasjoner inngår familie, annen 
ungdom med kreft, friske venner og 
voksne støttespillere som sykeplei-
ere, lærere og ungdomsarbeidere 
(8). I postmodernismens tidsalder 
vil ungdom søke sosiale relasjoner 
via kommunikasjonsverktøy som 
MSN, SMS og Facebook (9), i tilegg 
til tradisjonelle vennskapsbånd 
utenfor datamaskinen (10). 

Tidsalderen kjennetegnes av 
individualitet, utvidete kjønnsroller 
og kroppen for å utrykke identitet 
(9). Media fokuserer på ungdom og 
skjønnhet (6).                                                                                                              

Artikkelen er basert på littera-
turstudier for å belyse artikkelens 

problemstilling: Hvordan kan kreft-
sykepleieren styrke ungdommenes 
kroppsbilde i deres sosiale relasjo-
ner etter kurativ kreftbehandling? 
Artikkelen legger vekt på ungdom 
og databruk. 

Søkeord som er brukt: Cancer, 
Adolescent, Body Image, Social 
network, Computer network.

Resultater av litteraturgjennomgang
Det foreligger relativt lite litteratur 
om ungdom med kreft. Derfor er 
det søkt litteratur innen barne-
kreft og ungdomshelsetjenesten. 
Psykologilitteratur er studert for å 
avklare nyanseringen av selvbilde/
kroppsbilde. Det er også gjort 
datasøk og brukt avisartikler. Det 
er ikke funnet noen studier som 
knytter ferdigbehandlet kreftsyk 
ungdom til nettverkskommunika-
sjon og endret kroppsbilde.

Kroppsbilde 
Kroppsbildet er en viktig kompo-
nent i selvbildet (5). Selvbilde er 
hvordan vi oppfatter kroppen vår, 
om den er liten, stor, vakker, sterk 
eller svak. Det kroppslige ideal 
påvirkes av holdninger og hvordan 
vi ønsker at kroppen skal være. 
Idealet skapes gjennom identifi ka-
sjon med andres kroppsideal slik det 
kommer til utrykk gjennom media 
og sosialt samkvem.  Kroppen er 
det mest synlige og derved det mest 
håndgripelige av selvet (11).  Price 
deler kroppsbilde inn i:

…jeg er ung, jeg har hatt kreft, kan jeg 
møte mine venner slik jeg er?
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1. Kroppsrealitet- Slik kroppen er 
konstruert.

2. Kroppsideal- Hvordan vi ønsker 
å se ut.

3. Kroppspresentasjon- Hvordan vi 
viser oss frem (12).

Endret kroppsbilde
Konsekvenser av behandlingen 
som smerter, fatigue, tap av psykisk 
kontroll, behandling som påvirker 
ansikt og kjønnsorganer, proteser, 
stomier, alopecia og blødninger 
(13-14) truer kroppsbildet hos 
personer med kreft. Når det fysiske 
selv endres, kommer det gjerne en 
periode med depresjon (11). Price 
hevder at endret kroppsbilde er en 
tilstand av utilfredshet, defi nert av 
pasienten selv. Kroppen underbygger 
ikke personens selvfølelse og dette 
begrenser hans sosiale kontakt med 
andre (5). Akseptering at en har 
endret kroppsfunskjon eller endret 
utseende krever lang tilpasnings-
tid for den berørte (11). Et skadet 
kroppsbilde vil ha store konsekven-
ser for rehabiliteringen (5).

Frisk Ungdom 
I Aftenposten skriver Stokke om 
”Tween” – begrepet. Between regnes 
som jenter mellom 9 og 14 år. 
Barndommens uskyld skaller fortere 
av enn for 10-15 år siden.  Jenter 
i 5. klasse bruker ekskluderende 
metoder som ignorende blikk og ord 
som ”looser”, som jenter i 9.klasse 
gjorde for 10 år siden (15). 10-13 års 

jenter skal fi nne plass i vennegjen-
gen. Synlige kroppslige handikap, 
mentale eller emosjonelle avvik, kan 
føre til ekskludering. Maktfaktorer 
er pent utseende, sminke, fi ne klær, 
penger og mobil. Guttene fortsetter 
å leke og være ubekymret. 

Jentene i 14 til 16 års alderen 
blir fokusert på kropp, utseende og 
erfaringer i kjærlighetslivet. Guttene 
skal bekrefte sin maskulinitet. 

Relasjonsbrudd med kjæreste, 
venner og familie kan være vanske-
lig å takle for begge kjønn i 17 til 
19 års alderen. Guttene kan være 
sårbare, vise tegn på alvorlig depre-
sjon og suicidal adferd i forbindelse 
med tap av relasjoner, posisjon 
og goder (9). Unges tilhørighet til 
omsorgspersoner og venner, samt 
hvordan de vurderer seg selv, er av 
forhold som har sterkest innfl ytelse 
på deres livskvalitet (16).

Kreftsyk ungdom
Ungdomstiden vil for noen være 
problemfylt. Kreftsyk ungdom 
kan ha langt alvorligere problemer 
både psykisk og fysisk, under selve 
behandlingen og senere i livet. 

Ungdom med kreft kan få synlige 
tegn som medfører at de vegrer 
seg for å vise seg blant venner. En 
japansk undersøkelse (2001) har 
vist at det er vanskelig for ungdom 
å beholde tidligere venner og skaffe 
nye, fordi det er mange myter og 
tabuer om kreft (8). 

Laroche og Chin-Peuckert 
(2006) viser i sin studie at de har 
frykt å bli glodd på. ”Jeg ser ikke 
normal ut”, ”jeg ser stygg ut”,” jeg 
ser syk ut” og ”folk ser på meg” 
er utsagn ungdom med kreft kan 
komme med (19). En annen kana-
disk studie (2005) viser utsagn som: 
”klosset”, ”invalid”og ”fremmed i 
egen kropp” (20). De greier ikke å 
holde tritt i aktiviteter som idrett, 
organisasjoner og fester (14,21). 
Slike sammenkomster kan være en 
betingelse for å skaffe identitet og 
tilhørighet i ungdomsmiljøet (22). 
Familie og venner er den viktigste 
kilden til psykisk støtte hos kreftsyk 

ungdom (8, 22). De kan gi utrykk 
for sterk og vedvarende foreldreav-
hengighet (22). En engelsk studie 
(2007) konkluderer at ungdom med 
kreft har så spesielle problemer at de 
trenger spesialkompetente fagfolk (4).

En undersøkelse i USA (2006) på 
226 voksne som har overlevd kreft 
som barn, viser en prosentandel på 
12 % suicidalitet, mot 2-3 prosent i 
normalbefolkningen (23). 

Sosiale relasjoner
87 % prosent av 13-16 – åringer har 
chattet (24).  Kjennetegn ved virtu-
elt nettverksforum i motsetning til 
fysisk nettverk, er at en kan hurtig 
fi nne folk som er i samme situasjon 
som en selv. Høfl ighetsfraser som 
ville vært naturlig å starte med i ny 
interaksjon mellom to mennesker, 
hoppes over. Konsekvensene av 
å legge ut sitt private liv på nettet 
kan ha sammenheng med at disse 
relasjonene ikke forplikter i samme 
grad som tradisjonelle fysiske venn-
skap, og den andre kan plutselig 
holde opp å skrive (25). I funn fra 
England (2004), bruker kreftpasien-
ter internett for å oppgradere kunn-
skap om sin sykdom (26). Ungdom 
trekkes mer mot mediekulturen for 
å søke identitet enn tidligere (27). 
Kreftpasienter med endret kropps-
bilde betrakter seg ikke som et full-
verdig medlem av samfunnet. Å lære 
mer om sin sykdom vil det høyne 
deres sosiale status (26). 

Støttegrupper for kreftpasienter 
på internett er lite kjent. Studier 
tyder på det reduserer sosial iso-
lasjon og styrker selvrespekten. 
Mange kreftpasienter synes internett 
er bedre enn å sitte ansikt til ansikt 
med fremmede i gruppe (28). En 
undersøkelse fra England (2004) 
viser at ungdom med kreft har stor 
interesse av å chatte med andre 
kreftpasienter (4). 

Diskusjon  
Hvordan kan kreftsykepleieren 
styrke ungdommenes kroppsbilde i 
deres sosiale relasjoner etter kurativ 
kreftbehandling?  
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 PLISSIT – modellen er valgt 
som verktøy for å gi informasjon og 
veiledning til kreftsyk ungdom med 
endret kroppsbilde. PLISSIT- model-
len er en kommunikasjonsmodell 
delt inn i fi re trinn: tillatelse, begren-
set informasjon, konkrete forslag og 
intensiv terapi. Pasientens behov og 
krav til kompetanse hos hjelper øker 
for hvert trinn.

Ungdom med gjennomgått 
kreftbehandling kan ha sammensatte 
problemer som krever at kreftsyke-
pleieren kan ha nytte av å ha tverrfag-
lig samarbeid med fastlege, helsesøs-
ter, hjemmesykepleien, kosmetolog, 
fysioterapeut, psykolog og skole.                              

Ungdom med synlige forand-
ringer må få tid til å bearbeide sitt 
nye utseende. Å hjelpe pasienten 
til å akseptere endret kroppsbilde 
etter kreftbehandling er en sentral 
oppgave for kreftsykepleieren (5). 
Kroppsidealet (12) påvirkes av hva 
media oppfatter som skjønnhet (6) 
og hva som kjennetegnes av styrke. 
Dette idealet skifter i rask tempo. 
Samfunnets krav til vellykkethet 
kan hende forsterkes av Tween – 
kulturen (15). Spørsmål kan stilles 
om hvorvidt ungdom med endret 
kroppsbilde etter kreftsykdom, 
opplever press om skjønnhet og 
suksess, via venner og media? Vår 
søken etter det genetisk perfekte 
hos det motsatte kjønn gir utrykk 
i det som er vakkert og fullkom-
ment når vi leter etter en partner. 
Ved ytre tegn på sykdom eller lyte 
på kroppen tviler vi på individets 
genetiske kvalitet (6). Kan hende 
dette ligger så dypt i oss, allerede 
som ung? Ungdom kan være selv-
sentrerte, og etter kreftsykdom kan 
de være usikker på venners reaksjo-
ner og holdninger.  Å være anner-
ledes kan føre til utestengelse av 
vennegjengen, og jenter kan bruke 
ekskluderende metoder verbalt og 
nonverbalt (15). Håret regnes som 
en del av menneskets skjønnhet. 
Vi kan se tilbake på siste verdens-
krig der tyskertøsene i 1945,som 
straff, fi kk klippet av alt hodehår 
(29). Regnes det som skam den dag 

i dag? I vår tid er det ennå tabuer 
og myter omkring kreft (8). Utsagn 
som”jeg ser stygg ut” og jeg føler 
meg”klosset” (19-20) er kroppsreali-
teten (12) til ungdommen.  Ungdom 
som har gjennomgått kreft kan ha 
frykt for å bli ensom og bli forlatt, og 
det er vanskelig å beholde tidligere 
venner og skaffe nye (8). I tilegg opp-
lever de stor usikkerhet for fremtiden 
(18). Ungdom kjennetegnes ved å 
være bråkjekk, usikker, nysgjerrig, 
livsglad, innesluttet, egoistisk, oppfa-
rende og sjarmerende (21). 

Når ungdom blir alvorlig syk kan 
de bli avvisende og noen har nok 
med seg selv (30). De kan brenne 
inne med følelser, gråte i det skjulte, 
vise utagerende adferd og ha behov 
for å normalisere tilstanden. Fysiske 
og psykiske belastninger kan resul-
tere i at ungdommen isolerer seg 
og trekker seg unna jevnaldrende. 
Mange opplever å vokse fra gamle 
venner (31). 

Trinn 1: Tillatelse  
Ungdom som har gjennomgått en 
kreftbehandling må gi kreftsykeplei-
eren tillatelse til å komme inn på 
tema kroppsbilde. Det kan ta lang 
tid å få tillatelse til å komme inn 
på kroppsbildet og at ungdommen 
aksepterer sitt nye kroppsbilde etter 
kreftsykdom. De må møtes med 
varhet og diskresjon.  Å kartlegge 
hvordan pasientens kroppsbilde var 
før sykdommen kan være hensikts-
messig (5). Kreftsykepleieren må 
kartlegge om endret kroppsbilde er 
et reelt problem, og hvilken grad 
det påvirker pasienten i forhold til 
sosiale relasjoner. Kartleggingen 
kan skje i form av at sykepleieren 
observerer og stiller åpne spørsmål, 
samt ser etter verbale og nonver-
bale tegn (33). Det bør brukes en 
voksen språkform (32). Det er 
viktig å avsette egnet sted og god 
tid. Samtalen må være preget av ro 
og vennlighet. Ungdom kan ha høy 
terskel for å søke hjelp for ulike psy-
kiske problemer. Ungdom forventer 
at venner og andre skal oppdage 
at de har vondt og fortelle hva de 

skal gjøre (32). Kreftsykepleieren 
bør kjenne til at jenter og gutter 
har ulike informasjonskanaler, 
formspråk, metaforer og erfarings-
verdener (32), samt hensyn til 
ungdommens alder (9). Krefttype 
og bivirkninger av behandlingen har 
også betydning.

Kreftsykepleierens må være refl ek-
tert over sin egen holdning til endret 
kroppsbilde (5). På den ene siden må 
endret kroppsbilde av ulik grad, ikke 
bagatelliseres, da dette er subjektivt. 
På den andre siden må kreftsykeplei-
eren fremme positive trekk/egensska-
per som ungdommen har, og dempe 
fokus på kroppsbildet. Dette mener 
jeg er en hårfi n balanse. Det er viktig 
å kartlegge hvordan ungdom kom-
muniserer med andre jevnaldrende 
og om pasienten bruker mye tid på 
virtuelle venner kontra reelle venner, 
søsken og foreldre. 

Trinn 2: Begrenset informasjon
I rehabiliteringsprosessen er bevisst-
gjøring viktig. Det kan være å 
erkjenne faktiske muligheter og 
begrensinger, fysisk, psykisk og 
sosialt. I denne prosessen står kom-
munikasjon sentralt for å avklare 
realiteter i sin situasjon (5).  

De pedagogiske utfordringene 
er å motivere ungdom til å motta 
helseinformasjon som de selv ikke 
har bestilt(32). Kreftsykepleieren 
må forholde seg til pasientrettig-
hetsloven og helsepersonelloven 
som regulerer plikten til informa-
sjon (34-35). I Norge står autonomi 
sterkt som verdi. Den gir alle rett til 
å bestemme over sitt liv uten å bli 
påtvunget informasjon og råd (32). 

Er ungdommen under 16 år skal 
både vedkommende og foresatte 
informeres. Pasientens meninger 
skal respekteres i alderen 12-16 år 
(34). Familien anses som hoved-
støtte til pasienten, men ungdom 
er ofte i opposisjon til foresatte(8). 
Informasjon om sykdommen, gjerne 
sammen med foreldre og søsken, 
er nyttig. Kreftsykepleieren bør 
informere om endret kroppsbilde 
er forbigående eller permanent (5). 

Speil, speil på veggen der…
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Fatigue, som et eksempel, angis som 
et stort problem etter kreftbehand-
ling. Pasienten er fysisk og psykisk 
utslitt noe som kan redusere sosialt 
samkvem med venner og manglende 
yteevne (14). Kreftsykepleieren 
må informere pasienten om denne 
tilstanden. 

Ungdom bør informeres at det 
de legger ut på internett ikke lar 
seg slette og at de ikke bør legge 
ut fullt navn og adresse (43). De 
kan skrive:”Jeg ser ikke normal 
ut”, ”jeg ser stygg ut”,” jeg ser 
syk ut” og ”folk ser på meg” (19). 
Tilbakemeldinger fra publikum på 
disse kan være positive og negative. 
Ved negative tilbakemeldinger kan 
det forsterke negativt selvbilde og 
depresjon (11).

Trinn 3. Konkrete forslag 
Datakommunikasjon og SMS er blitt 
hverdagen for ungdom. Jeg antar 
kreftsykepleieren bør holde seg 
oppdatert i ungdoms kommunika-
sjonsmetoder slik at hun lettere kan 
kartlegge deres sosiale relasjoner i 
postmodernismen. Studier tyder på 
at datakommunikasjon kan være 
positivt til kreftsyk ungdom som har 
endret kroppsbilde og dermed lavt 
selvbilde (8,26,28). Ungdoms utle-
vering av egne tanker på nettet har 
hatt en eksplosiv økning. Fra nett-
samfunnet legger ungdom ut deler 
av sin identitet, tanker og følelser i 
form av blogging (43). Dette gjelder 
også kreftpasienter. Mange kreftpa-
sienter synes internett er bedre enn 
å sitte i en gruppe ansikt til ansikt 
med fremmede (28). Det kan tenkes 
at de slipper å vise sin kroppspre-
sentasjon ovenfor den andre. Slik 
kan kroppsrealiteten (12) skjules 
bak en dataskjerm og det endrede 
kroppsbilde er ikke så utsatt som 
i den virkelige verden for negative 
tilbakemeldinger. 

Psykolog Reader hevder at nesten 
alle nære vennskap krever ansikt til 
ansikt kontakt der mimikk og smil 
spiller en stor rolle. Det er viktig 
å ha venner ved siden av de virtu-
elle relasjonene. Professor Drotner 

hevder derimot at den unge skaper 
sin identitet ved at en får et lynraskt 
svar på hvem en er med virtuelle 
venner (10). 

Kreftsykepleieren må spørre om 
internettvaner og informere om 
vettbruk på internett. De kan få 
råd om mer seriøse nettsteder som 
omhandler kropp og helse. Dette 
øker deres kunnskap og styrker selv-
respekten (26).  Ungdom må være 
bevisst på personvern og refl ektere 
over anonymitet, hva andre skal 
vite og om overvåkning på internett 
(36). Holdninger til støttegrupper 
for kreftpasienter på internett er lite 
kjent. Kontakt med venner på inter-
nett kan redusere sosial isolasjon og 
styrke selvrespekten (4,28). 

 Røde Kors erfarer at ungdom 
snakker en del om sykdom på 
nettsiden Korspahalsen.no, men om 
emnet kreft diskuteres er usikkert. 
Røde Kors ser en forskyvning fra 
telefonhenvendelser til nettbruk. 
Forklaringen kan være at terskelen 
for skriftlig kontakt er lavere enn på 
telefon, og ungdommen går dypere 
ned i alvorlige emner på e-post sier 
Trygve G Norby, generalsekretær 
i Røde Kors (37). Kreftlinjen fra 
Kreftforeningen kan gi støtte i kri-
sesituasjon og råd om hjelp videre. 
Kreftlinjen har tatt konsekvensen av 
at fl ere, spesielt menn og ungdom, 
foretrekker moderne teknologi når 
de kommuniserer. De kan tilby: 
Telefon, SMS, eDialog 24 og e-post.  
eDialog 24 er nettsamtaler, det vil si 
online dialog mellom sykepleier og 
pasient (38).

Ungdomsgruppen i Kreft-
foreningen (UG) har besøkstjeneste 
for ungdom mellom 15 og 35 år.  
Besøkstjenestens mål er at unge 
kreftpasienter skal få pågangsmot 
og inspirasjon. De tilbyr besøk på 
sykehus, hjemme og kafebesøk 
(39). Det er viktig at venner ikke 
blir redd for hva de skal gjøre, når 
vedkommende ikke er i form og er 
avvisende (30). Derfor kan venner 
av pasienten gjerne være med under 
samtalen, og sammen med kreftsy-
kepleieren komme frem til ideer og 

aktiviteter som pasienten behersker 
og orker. Møter og turer med andre 
kreftrammede kan være til stor trøst 
og støtte. Noen kan fi nne seg nye 
venner og partner her. 

Forslag til hodeplagg, parykk, 
klær og sminke kan minske hårta-
pets innvirkning på kroppsbildet. 
Det kan hjelpe pasienten å fl ytte 
oppmerksomheten bort fra hårets 
betydning over til andre måter å 
ta seg ut på (5). Hårtap kan i seg 
selv være så sterk at det er riktig å 
tenke på sorg for å forstå pasien-
ten (11,40). Det oppfattes som en 
tragedie for håret knyttes til tapet av 
den etablerte identiteten som kjønn 
og som person (6). Framtidsutsikter, 
håp, i forhold til aktiviteter, situa-
sjoner og relasjoner i fremtiden som 
venner og kjæreste, trues (40). 

Trinn 4: Intensiv terapi
Kreftsykepleierens rolle på dette 
trinnet er å henvise til spesialist 
og oppmuntre pasienten til å gjen-
nomgå behandling (5). Arr og 
amputasjoner kan påvirke ung-
dommens kroppsbilde i den grad 
at det kan være aktuelt å henvise 
til kirurgi. Infertilitet og seksuell 
dysfunksjon kan være bivirkning av 
kreftbehandling. De som rammes 
bør henvises til fertilitetsutred-
ning og sexolog. Kreftsykepleieren 
må kartlegge om pasienten bør 
behandles innen psykiatrien (41). 
Suicidalitet er en trussel hos kreft-
pasienter (23). Kreftsykepleieren 
bør ha dette i minne og bekymrings-
melding fra foresatte må tas alvorlig. 
Støttegrupper kan være nyttig i å 
styrke kroppsbildet (42). 

Konklusjon
Kreftsykepleieren kan styrke kropps-
bildet til ungdom som har gjen-
nomgått kurativ kreftbehandling. 
PLISSIT- modellen kan benyttes som 
verktøy i å kartlegge, informere, gi 
råd samt henvise videre innen helse-
tjenesten. For ungdom er sosial til-
hørighet viktig. Tween- kulturen kan 
forsterke sosial status og vellykket-
het i vår tid. De digitale nettverkene 
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vil ha betydning for hvordan unge 
mennesker vil bygge relasjoner i 
framtiden for arbeidslivet, samliv 
og vennskap. Kreftsykepleieren kan 
hjelpe pasienten til å nyansere infor-
masjonen som tilbys på internett 
innenfor helse og sykdom, samt råd 
om riktig internettbruk. Det kreves 
mer forskning på dette felt. 
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Kreftforeningen har gjennom dette arbeidet ansatt 
2 spesialrådgivere og 3 rådgivere som har et spesielt 
ansvar for barn/ungdom med kreft, og stillingene er 
knyttet til seksjonskontorene i Tromsø, Trondheim, 
Bergen og Oslo.

For at Kreftforeningen fortsatt skal være en viktig 
samfunnspolitisk aktør innen det kreftfaglige barne - og 
ungdomsarbeidet, har Kreftforeningens ansatte holdt 
seg à jour i fagmiljøet ved å være fast tilstede 1 dag pr 
uke på avdelingene ved UNN, St. Olav, Haukeland, 
Rikshospitalet og Radiumhospitalet. 

Det å få kreft i ung alder medfører måneder og 
år med stor belastning fysisk og psykisk for det syke 

barnet/ungdommen og dets 
familie. Barn og ungdom som 
behandles for kreft, er utsatt for 
senskader og sekundær kreft, og 
har behov for tiltak, oppfølging 
og tilrettelagte rehabiliteringstil-

bud. Det er ca 150 barn under 15 år og ca 200 mellom 
15 og 25 år som får kreft hvert år, og disse blir værende 
i sykehussystemet fra måneder til fl ere år. Det er 
Universitetssykehusene som har ansvar for behandling 
og oppfølging av denne pasientgruppen. 

Kreftforeningen ønsker å utøve sitt arbeid med barn 
og ungdom med kreft, gjennom en planmessig, konkret 
og strukturert arbeidsform for å sikre forutsigbarhet og 
kontinuitet for våre samarbeidspartnere. Ved å sam-
handle med andre aktører, som for pasientgruppen barn/
unge er barneavdelingene, de ulike voksenavdelinger 
som behandler ungdom, ressursgrupper av fagperso-
ner på sykehusene, nettverk i kommuner og fylker og 
pasientforeninger. Dette må foregå gjennom en målrettet 
og kontinuerlig innsats for å sikre at barn og ungdom 
og deres familiers psykososiale behov blir ivaretatt på 
sykehus, skoler og ellers i nærmiljø.

Ved tilstedeværelse en dag pr uke ved de ulike syke-
husene, ønsker vi å synliggjøre Kreftforeningens 
tilbud på de aktuelle avdelingene. Gjennom vår til-
stedeværelse er vi tilgjengelige for både planlagte og 
ad hoc samtaler med familier, og for helsepersonell 
med råd og veiledning. Vi kan bidra med undervis-
ning til helsepersonell, høgskoleutdanninger og 
samarbeider med Støtteforeningen Kreftsyke Barn, 
SKB, og Ungdomsgruppen, UG, som er tilknyttet 
Kreftforeningen.

Ønsker du å vite mer om Kreft-foreningens tilbud 
kan du ta kontakt med en av oss på Kreftforeningens 
telefon 07800 eller pr mail til hver enkelt:
Tromsø – Janne Hessen
janne.hessen@kreftforeningen.no
Trondheim – Grete Elin Grøndal
grete.elin.grøndal@kreftforeningen.no
Bergen – Britt Ingunn Sævig
britt.ingunn.saevig@kreftforeningen.no
Oslo – Lise Lotte Hoel
lise.lotte.hoel@kreftforeningen.no
Oslo - Sigrid Elisabeth Trandum
sigrid.elisabeth.trandum@kreftforeningen.no

Kreftforeningens arbeid 
med barn/unge med kreft
I løpet av 2009 ble Kreftforeningens arbeid med barn/
unge med kreft og barn/unge som pårørende slått 
sammen til en felles familiesatsning. Gjennom denne 
sammenslåingen ønsker Kreftforeningen å fortsatt 
være en pådriver innen familiearbeidet og har ansatt 
rådgivere som er tilgjengelige for samtaler, veiledning, 
grupper, kurs og undervisning overfor familier og/eller 
helsepersonell.

Av Britt Ingunn Sævig, 
Spesialrådgiver
Kreftforeningen
leder SIG - barn/unge/
Styremedlem NOBOS
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Lek og barnesykepleie
Artikkelen omhandler noen av resultatene fra Live Korsvolds hovedfagsoppgave fra Institutt 

for Sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo i 2004. Studien hadde tittelen: ”Er lek sykepleie? 

– en studie om lekens betydning i sykepleie til syke barn på sykehus”. 

Bakgrunn
Gjennom 12 års erfaring som syke-
pleier ved ulike barneavdelinger har 
jeg blitt opptatt av behovet for å se 
på begrepet lek i en sykepleiesam-
menheng. Interessen for emnet er 

vekket gjennom 
praksiserfaringer 
som viser at lek er 
en sentral del av 
sykepleie til barn 
på sykehus. Mange 

sykepleiere som arbeider med barn 
har gode eksempler på ”magiske” 
øyeblikk fra sin praksis hvor lek har 
vært en sentral del. En far, til et lite 
kreftsykt barn som døde, uttrykte 
lekens betydning i sin båretale til 
datteren. Han sa at noe av det vik-
tigste sykepleierne ved sykehuset 
hadde gjort var å vise datteren hans 
at det gikk an å være ”tullejente” 
selv om hun var alvorlig syk. Leken 
hadde vært med å gi mening i en 
meningsløs tilværelse.

Forut for studien ble det 
gjort søk i databasene  Cinahl, 
Cochrane, Joanna Briggs Medline 
og  Swemed+, med søkeord som 
lek, barn, sykehus, pediatri, syke-
pleie, play, child, nursing, pediatrics, 
nursing. Det ble funnet 9 artikler 
som omhandler betydningen av 
lek for barn på sykehus (Betz og 
Poster, 1994; Chambers, 1993; 
Frankenfi eld, 1996; Gillis, 1989; 
Hall og Reet, 2000, LeVieux-Angelin 
og Sawyer, 1993; Vessey og Mahon, 
1990; Walker, 1989; Wolfe, Blount, 
Conway, Saylor, og Finch, 1987). Av 
disse var det bare tre originalstudier 
(Frankenfi eld, 1996; Gillis, 1989; 

Wolfe, Blount et. al., 1987). De 
resterende artiklene var oversikter 
over lekens betydning i sykepleie 
til barn. Alle artiklene fokuserer på 
lekens terapeutiske betydning og 
lekens betydning for barns normal-
utvikling, og knytter dette til lekens 
betydning i sykepleie til barn på 
sykehus. Studiene er gjort med en 
kvantitativ metode. 

Det ble også  gjort søk i oversikten 
over tidligere hovedoppgaver skrevet 
ved Institutt for Sykepleievitenskap 
ved Universitetet i Oslo (ISV), og ved 
studieretningene for sykepleieviten-
skap ved Universitetet i Tromsø og 
i Bergen. Ved ISV var det før 2004 
skrevet to oppgaver om barn som 
til en viss grad kan knyttes til denne 
studien. En intervjuundersøkelse 
viser at narkose og kirurgi medfører 
en rekke ulike trusselkategorier for 
barn. Trusselkategoriene består av: 
Det ukjente, det usikre, kroppsskade, 
tap av kontroll og separasjon (Kruse, 
1991). En viktig del av sykepleien 
til disse barna vil derfor bestå av å 
legge til rette for bearbeiding av disse 
opplevelsene. Videre gjorde Rygvold 
en teoretisk undersøkelse som viser 
at barnets stemme i liten grad blir 
hørt i sykepleielitteraturen studert 
fram til 1995 (Rygvold, 1999). Ved 
Universitetet i Bergen og Tromsø ble 
det ikke funnet noen oppgaver.

Det ble funnet to oppgaver 
på hovedfagsnivå fra Aarhus 
Universitet. Dette er teoretiske 
oppgaver som tar for seg lek og 
synet på barn i sykepleiediskursen 
(Højlund Pedersen, 1996; Høstrup, 
2000). Med samme søkeord som 

nevnt ovenfor, ble det foretatt søk  i 
BIBSYS etter sykepleiefaglig lit-
teratur som behandlet temaet. Det 
ble ikke funnet bøker om emnet, 
men noen kapitler i lærebøker som 
behandlet temaet. Lek var derimot 
mye omtalt innenfor fag som peda-
gogikk og psykologi. 

En samlet litteraturgjennomgang 
viste at vesentlige elementer ved 
leken ikke ble omtalt. Jeg ønsket å 
utforske hvorfor er lek ble ansett for 
å være så viktig for barn på sykehus 
sett ut fra en barnesykepleiekon-
tekst. Studien bygger på følgende 
antagelse: Er det slik at den sykeplei-
eteorietiske fremstillingen av begrepet 
lek ikke omfatter den samme betydnin-
gen som leken har i sykepleiepraksis?

Design og metode
Datasøk gjort forut for studien, samt 
forskerens tidligere studier av lek 
og sykepleie til barn på sykehus i 
forbindelse med mellomfagsoppgave 
og oppgave i klinisk fordypning, 
viste at dette er et område som er 
relativt lite beskrevet i sykepleievi-
tenskapen. Studier som er gjort om 
barn og lek i en sykepleiesammen-
heng benyttet kvantitative data eller 
var  litteraturstudier. Studiene hadde 
også et ensartet teorigrunnlag basert 
på tradisjonell utviklingspsykologi. 
Fordi det fi nnes relativt lite syke-
pleie teori om emnet, og fordi jeg 
ønsket å studere betydningen av lek 
ble det valgt et utforskende-beskri-
vende design (Brink, Wood, 1998). 
Innen for denne type design er det 
naturlig å samle inn kvalitative data 
(Brink og Wood, 1998).

Live Korsvold,
Fag- og forsknings-
sykepleier, Oslo 
Universitetssykehus, 
Kvinne-Barn klinikken
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Studiens formål var ”å gi en 
bredere tolkning av og utvikle ny 
teori om betydningen av” lek i syke-
pleie til barn på sykehus gjennom 
intervjuene av sykepleierne (Kvale, 
1997). I hovedoppgaven avgrenset 
jeg dette til barn fra 0-8 år. Metoden 
som ble brukt var å studere pensum-
litteratur for så å sammenligne og 
diskutere dette synet opp mot hva 
sykepleiere med lang klinisk erfaring 
sier om temaet. Det var tre sykeplei-
ere som ble intervjuet. Målet var ikke 
å fi nne en betydning av lek som alle 
sykepleiere som arbeider med barn 
ville gjenkjenne. Dette kan knyttes til 
et relativistisk kunnskapssyn. Et slikt 
syn vektlegger at det fi nnes mange 
virkeligheter og mange sannheter. 
Det sentrale er at den sannheten om 
lek som blir tolket ut av intervjuene 
oppleves som troverdig (trustworthy) 
(Lincoln og Guba, 1987). 

Kvales teori om tolking av inter-
vju ble brukt i analysen av datama-
terialet fra intervjuundersøkelsen 
og pensumlitteraturundersøkelsen 
(Kvale,1997). Metoden går ut på 
at man tolker tekster på tre nivå. 
Først på et selvforståelses nivå. 
Det betyr at man ikke går lenger i 
fortolkningen enn til det en vil anta 
at den som har laget teksten eller 
intervjuobjektene vil være enige i. 
Dernest ble tekstene og intervjuene 

tolket ut fra en tokliningskontekst 
basert på sunn fornuft. Det betyr at 
tekstene ble tolket videre enn hva 
de som hadde skrevet teksten eller 
intervjuobjektene nødvendigvis ville 
være enige i, men med en begrun-
nelse som vil virke ”overbevisende 
på det allmenne publikum” (Kvale, 
1997). Resultatene av disse delene 
ble sammenlignet før utvalgte tema 
ble tolket på et tredje nivå basert 
på en teoretisk forståelse. Her ble 
faglitteratur fra beslektede fagområ-
der, pedagogikk og psykologi, brukt 
i tolkningen. I denne artikkelen vil 
jeg gi en oversikt over resultatene fra 
intervjudelen av studien.

Hva sier sykepleierne?
Sykepleierne ble spurt om hvilken 
betydning de mente lek har for syke 
barn på sykehus, hvordan de bruker 
lek i sitt daglige arbeid og hvilke for-
utsetninger som må ligge til grunn 
for at leken skal kunne ”skje”. 
Tolkningen på et selvforståelsesnivå 
ga følgende oppdeling av materiale:

Sykepleierne snakket om forut-
setninger for lek, de snakket om hva 
lek er, om lekens konsekvenser for 
alle lekens deltagere og om særlige 
konsekvenser for det syke barnet. 
På det andre fortolkningsnivået 
konsentrer jeg  meg om noe av det 
sykepleierne sa om forutsetninger 
for lek, de særlige konsekvensene 
for det syke barnet og om konse-
kvensene for alle lekens deltagere.

Forutsetninger for at lek skal ”skje”:
• Lekende miljø, pleiekultur
• Være trygg på praktiske 

gjøremål
• Tørre å leke
• Kjenne barnet
• Ikke like viktig som andre 

oppgaver, ”banalt”

Dette er tema som kom frem av ana-
lysen. Resultatene viser at pleiekul-
turen er sentral for lekens ”kår” på 
den enkelte avdeling. En av syke-
pleierne sa:

ILLUSTRASJONSFOTO: MOGUEFILE.COM
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”….hvis man ikke har den holdningen 

på en post at det er ok å ”drite seg ut” så 

kommer heller ikke den lekende hold-

ningen fram.”

Man kan også forstå sykepleierne 
som at de ser at lek blir oppfattet 
som ”litt banalt” i sykehussystemet. 
De beskrev hvordan lekerommet var 
noe av det første som ble vist frem 
for besøkende samtidig som det ble 
ansett som viktigere å gi medisi-
ner eller ”ta tempen” på pasienten. 
Sykepleierne vektlegger betydningen 
av den enkelte sykepleierens mot til 
selv å leke og at dette motet krever 
en viss trygghet i praktiske oppga-
ver. Til slutt var sykepleierne oppatt 
av at de var avhengige av å kjenne 
det enkelte barn for å få til lek. Det 
å kjenne et barns preferanser i lek 
kunne være en viktig inngangsport i 
kommunikasjonen med barnet.

Konsekvenser for lekens deltagere:
• Livskvalitet
• Identitetsbekreftende
• En god opplevelse
• Glede
• Inspirerende og forløsende

Intervjuene hadde fokus på lekens 
betydning for sykepleie til det syke 
barnet, men sykepleierne viste at 
de så det syke barnet som en del av 
en kontekst med foreldrene, søsken 
og helsepersonell. De snakket om 
lekens betydning for alle som er en 
del av denne konteksten. I denne 
sammenheng kom lekens ontolo-
giske betydning frem. Med dette 
mener jeg lekens betydning på et 
fi losofi sk plan i forhold til mennes-
kets væren i verden. En av sykeplei-
erne sa følgende om lekens betyd-
ning for livskvalitet:

”Jeg blir så stolt over jobben når jeg 

tenker på at det er det som er innholdet 

og det er det som er den store utfordrin-

gen – hvordan du kan nå hvert enkelt 

barn og hvordan du kan få det barnet til 

å se mulighetene – få det til å være seg 

selv i et miljø som i utgangspunktet er 

så farlig.”

I forhold til lekens betydning for 
alle lekens deltagere var sykeplei-
erne opptatt av lekens betydning 
for barnets identitet, men også for 
og søskens og foreldrenes identitet. 
Dette beskrev en av dem slik:

”Leken har fokus på det friske i barnet – 

mens mye av det andre ved sykehusopp-

holdet har fokus på det syke. Dette er 

med på å styrke barnets identitet.”

Sykepleierne var også opptatt av 
lekens betydning for glede og atmo-
sfæren i avdelingen. De sa at leken 
fungerte best når de ikke var så 
opptatt av målet med den men at lek 
handler om ”å være i øyeblikket”. 
Det å få til slike øyeblikk var noe av 
det som var mest inspirerende med 
jobben for disse sykepleierne.

Særlige konsekvenser for det syke 
barnet:

• Friskehus
• Kommunikasjon
• Informasjon
• Avledning
• Utvikling; fysisk, psykisk og 

sosialt
• Mestring og kontroll, 

bearbeiding

Intervjuene omhandlet hvordan og 
hvorfor sykepleierne bruker lek i 
sykepleie til barn. I forhold til lekens 
ontologiske betydning sa en av syke-
pleierne følgende:

”Vår oppgave er å forstørre det friske og 

det (sykehuset) kan like gjerne være et 

friskehus og at vi må bruke alle mulig-

heter til å styrke det. Da nytter det ikke å 

bare ha rom med senger – da må man for 

eksempel lage en jungelveranda eller ha 

masse kjøredoninger i gangen og ha det 

fritt for lek og bruke seg selv også.”

Denne sykepleieren introduserer et 
nytt begrep: friskehus. Dette begre-
pet oppsummerer på mange måter 
noe sentralt ved lekens betydning i 
sykepleie: Lek er nødvendig for å bli 
frisk.

Videre var sykepleierne opptatt 

av lekens betydning for å kunne 
kommunisere med barna:

”Det at vi voksne leker med barna i en 

sykehussammenheng – det er en måte 

for oss voksne til å snakke barnespråket 

på – møte dem på deres nivå og i deres 

verden.”

Sykepleierne snakket om lekens 
betydning både for at de skulle få 
informasjon fra barna om hvordan 
de hadde det, og for at sykepleierne 
skulle kunne informere barna om 
ting som skulle skje. En av sykeplei-
erne sa dette om lek i informasjon 
til barn:

”Og ellers er det sånn i det daglige noe 

som er vanlig blant alle som jobber med 

barn å bruke lek i informasjon. La ungen 

selv få lov til å gjøre de vonde prose-

dyrene som for eksempel å legge inn 

VAP-nål og ta blodprøver av meg slik at 

vi bytter roller, jeg er pasient og barnet 

er sykepleier.”

Videre beskrev sykepleieren hvordan 
de brukte lek i avledning – for å få 
ting gjort på en god måte:

”…at man klarer å sette seg inn i hva 

barnet syns er spennende med dette. 

For en femåring så er det helt suverent 

å trykke på knapper. Og da får du en 

kontakt om noe spennene og da syns 

de kanskje ikke at blodtrykksmansjet-

ten er så skummel. Det er jo en slags 

avledningslek.”

Lek kan være effektivt i avledning 
men sykepleierne beskrev også at 
her måtte lek brukes med forsiktig-
het. Det går en grense mellom avled-
ning og overgrep som det er viktig 
å være oppmerksom på. Det betyr 
at noen ganger er det riktigst ikke å 
avlede barnet.

Sykepleierne var opptatt av at de 
syke barna i minst mulig grad skulle 
bli frarøvet det livet de ville hatt 
hvis de hadde vært friske. Et sentralt 
kjennetegn ved barn er at de er i 
en stadig utvikling (Jerlang, 2000). 
Det syke barnet kan derimot miste 

Lek og barnesykepleie



15Kreftsykepleie nr 1 • 2010

ferdigheter. Kanskje behandlingen 
gjør at det må lære å gå på nytt, 
kanskje isolasjon på et rom gjør at 
barnet blir usikker i sosial kontakt 
med andre barn. En av sykepleierne 
hadde følgende eksempel: 

”Det var en unge som hadde spissfot. Jeg 

tror ikke hun hadde gått pålang tid og vi 

skulle få henne til å gå med sko. Da satt 

hun på gulvet, så var hun veldig leken 

denne ungen og fysioterapeuten sa ”åhh 

nå kommer jeg og tar deg” og ungen 

svarte ”åhhh” og syntes det var veldig 

morsomt og (……) hun bare trippa av 

gårde mens hun holdt i hånda til en 

eller annen. Og det syntes hun jo var 

kjempemorsomt og hun hadde lyst til å 

gjøre det om og om igjen. Og nå går hun 

selvfølgelig. Det er ikke noe motivasjon 

for barn å bare gå – du må fi nne på noe 

annet artig.”

For å begrense skadevirkninger var 
sykepleierne opptatt av at lek er et 
godt hjelpemiddel. Dette henger 
sammen med at lek er lystbetont. 
Hvis et barn får lyst til å spille ball 
så gjør det alt det kan for å gjøre det 
selv om han har vært sengeliggende 
i to uker. Lek kan hjelpe barnet med 
å trene opp fysiske, psykiske og 
sosiale ferdigheter og lek kan være 
veien til å lære nye ferdigheter.

Sykepleierne var opptatt av 
lekens betydning for at barna skulle 
kunne bearbeide, få kontroll og 
mestre situasjonen sin på en best 
mulig måte. En av dem sa følgende:

”Barns måte og utvikle seg på er ved å 

leke – det er en livsnødvendighet. Og 

hvis man da har med leken i nødven-

dige ting som må gjøres så bidrar det 

også til en utvikling og til en mestring 

selvfølgelig.”

Resultatene av denne studien viser 
at lek er helt sentralt i sykepleien til 
barn. En av sykepleierne oppsum-
merte at hun var ”avhengig av lek 
for å yte god sykepleie, ikke bare for 
å få ting gjort men for at barnet skal 
få være seg selv”. Som sitatet, sier 
handler konsekvensene av lek for det 

syke barnet om å oppnå konkrete 
mål, det vil si å få ting gjort, og om å 
oppnå en konsekvens på et ontolo-
gisk plan,barnet skal få være seg selv.

Avslutning
I denne artikkelen har jeg omtalt 
deler av min hovedoppgave. Av 
plasshensyn er noen av temaene blitt 
overfl adisk behandlet. Av samme 
grunn er det også viktige tema som 
ikke er tatt opp i denne artikkelen. 
For de som er interessert i å lese 
resultatene fra hele studien henvises 
til hovedoppgaven som kan lånes fra 
Universitetsbiblioteket i Oslo. 

Jeg arbeider i dag som fag- og 
forskningssykepleier ved Oslo 
Universitetssykehus, Kvinne/barn-
klinikken. Dette betyr at jeg daglig 
ser lekens betydning i sykepleie til 
barn. Jeg ser mange kreative syke-
pleiere som leker, legger til rette for 
syke barns lek og gjør sykehuset til 
et friskehus. Da jeg nylig ble spurt 
om å skrive om dette temaet i bladet 
Kreftsykepleie gjorde jeg noen nye 
søk i tidsskriftdatabasene Chinal, 
Medline og Swemed+. Dette viste 
at det fremdels er sparsomt med 
studier innen dette emnet, og at det 
som gjøres i stor grad er kvantita-
tiv ved at man måler effekt av en 
lekeintervensjon. Nye søk i BIBSYS 
ga derimot mange fl ere treff. Her er 
det også kommet mye litteratur som 
legger vekt på lekens ontologiske 
betydning. Dette var sentralt for 
sykepleierne i ”min” studie.
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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 divisjo-
ner 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 infor-
masjon 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, rådgiv-
ning, 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 behand-
ling uansett hvor de velger å få den. 

NYTTIGE ADRESSER FOR Å SØKE KUNNSKAP 
OG INFORMASJON:
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Norsk pris 2009
Forum for kreftsykepleie (FKS) deler 
årlig ut pris til en sykepleier som 
utmerker seg spesielt  i kreftomsor-
gen. FKS oppfordrer sine medlem-
mer 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 pasien-
ter med kreftsykdom, pårørende 
eller overfor kollegaer.

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

FKS NSFs Faggruppe 
v/Elin Bruland
Førde Sentralsjukehus
Vievegen 8, 6807 Førde
Tlf. 57839307 
E-post: elin.bruland@helse-forde.no

Frist 1. august 2010

Årets sykepleier 
i kreftomsorgen



FORSTOPPET AV OPIOIDER2,3
PALLIATIVE PASIENTER BLIR 

  6 av 10 pasienter får avføring innen 4 timer4

  Påvirker ikke opioidbehandlingen1,3

  Når vanlig avførende behandling er utilstrekkelig1

Relistor® (metylnaltreksonbromid) 

   

     
 

 

 

  

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 12 mg/0,6 ml: 1 hetteglass inneh.: Metylnaltreksonbromid 12 mg, natriumklorid, 
natriumkalsiumedetat, glysinhydroklorid, vann til injeksjonsvæsker, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering). 
Indikasjoner: Behandling av opioidindusert forstoppelse hos pasienter med langtkommen sykdom som får palliativ behan-
dling, når respons på vanlig avførende behandling ikke har vært tilstrekkelig. Dosering: Gis som s.c. injeksjon. Injeksjons-
sted bør varieres. Injeksjon i områder hvor huden er øm, har blåmerker, er rød eller hard, anbefales ikke. Unngå hudområder 
med arr eller strekkmerker. Følgende hudområder anbefales: Lår, mage og overarmer. Preparatet kan gis uten hensyn til 
matinntak. Voksne: Metylnaltrekson bør gis når respons på vanlig avførende behandling har vært utilstrekkelig. Gis i 
tillegg til vanlig laksativ behandling. Anbefalt dose: 8 mg (0,4 ml) ved kroppsvekt 38-61 kg. 12 mg (0,6 ml) ved kroppsvekt 
62-114 kg. Vanlig dosering er én enkeltdose annenhver dag. Doser kan også gis med lengre intervall, etter klinisk behov. 
2 påfølgende doser med 24 timers mellomrom kan gis, men kun når det ikke har vært noen respons (avføring) på dosen 
dagen før. Ved kroppsvekt utenfor angitte intervaller gis doser tilsv. 0,15 mg/kg kroppsvekt. Injeksjonsvolumet skal bereg-
nes etter følgende formel: Dose (ml) = pasientvekt (kg) × 0,0075. Nedsatt nyrefunksjon: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon 
(kreatininclearance <30 ml/minutt), bør dosen reduseres fra 12 mg til 8 mg for de som veier 62-114 kg, og fra 0,15 mg/
kg til 0,075 mg/kg kroppsvekt for de med kroppsvekt utenfor intervallet 62-114 kg. Ingen data fra pasienter med terminal 
nyresvikt i dialyse, og preparatet anbefales ikke til disse pasientene. Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig 
ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon («Child Pugh» A og B). Ingen data fra pasienter med alvorlig nedsatt leverfunk-
sjon («Child Pugh» C), og preparatet anbefales ikke til disse pasientene. Barn: Ingen erfaring med barn <18 år. Bør ikke 
brukes i pediatrisk aldersgruppe før ytterligere data foreligger. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Kjent eller mistenkt mekanisk gastrointestinal obstruksjon eller akutt kirurgisk 
abdomen. Forsiktighetsregler: Effekten er undersøkt ved opioidindusert forstoppelse og preparatet bør ikke benyttes til 
behandling av forstoppelse som ikke er relatert til opioidbruk. Ved alvorlig eller vedvarende diaré under behandlingen, bør 
pasienten rådes til ikke å fortsette behandling og konsultere lege. Behandling med metylnaltrekson kan gi raskt innsettende 
(innen 30-60 minutter i gjennomsnitt) avføring. Behandlingsvarighet >4 måneder er ikke undersøkt, og preparatet bør kun 
brukes i begrenset periode. Bør kun brukes hos pasienter som får palliativ behandling. Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon eller dialysekrevende terminal nyresvikt. Bruk ved kolostomi, peritonealkateter, aktiv divertikkelsykdom eller 
avføringsblokkering er ikke studert og preparatet skal kun administreres med forsiktighet til disse pasientene. Interaksjoner: 
Metylnaltrekson påvirker ikke farmakokinetikken til legemidler som metaboliseres av cytokrom P-450-systemet, og me-
taboliseres minimalt av CYP-isoenzymer. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Tilstrekkelige data foreligger ikke. 
Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved høye doser. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Skal ikke 
brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Overgang i morsmelk: Ukjent. Dyrestudier har vist utskillelse 
i morsmelk. Ved beslutning om å fortsette/avbryte amming/behandling, bør nytten av amming/behandling vurderes. 
Bivirkninger: Vanligst er magesmerter, kvalme, diaré og flatulens.    

Vanligvis er disse reaksjonene milde eller moderate. Svært vanlige ( 1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, kvalme, 
fl atulens, diaré. Vanlige ( 1/100 til <1/10): Hud: Reaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. svie, brenning, smerte, rødhet, 
ødem). Nevrologiske: Svimmelhet. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Studie med friske personer viste ortostatisk 
hypotensjon etter en dose på 0,64 mg/kg gitt som i.v. bolus. Behandling: Tegn og symptomer på ortostatisk hypotensjon 
bør overvåkes og rapporteres til lege. Behandling bør initieres ved behov. Egenskaper: Klassifi sering: Perifer opioid-
reseptorantagonist. Virkningsmekanisme: Selektiv antagonist av opioidbinding til my-reseptoren. In vitro-studier viser at 
metylnaltrekson er 8 ganger mindre potent for opioide kappa-reseptorer og har betydelig redusert affi nitet for opioide 
delta-reseptorer. Metylnaltrekson har begrenset evne til å passere blod-hjernebarrieren og kan derfor fungere som perifer 
my-opioidantagonist i vev som gastrointestinaltractus, uten å påvirke opioidmedierte analgetiske effekter på sentralnerve-
systemet. Absorpsjon: Rask. Cmax oppnås ca. 0,5 timer etter s.c. injeksjon. Cmax og AUC øker proporsjonalt med dosen ved 
doseøkning fra 0,15-0,5 mg/kg. Absolutt biotilgjengelighet av en s.c. dose på 0,3 mg/kg sammenlignet med en i.v. dose 
på 0,3 mg/kg er 82%. Proteinbinding: Minimalt bundet til humane plasmaproteiner (11-15,3%). Fordeling: Moderat vevs-
distribusjon. Distribusjonsvolum ved «steady state» er ca. 1,1 liter/kg. Halveringstid: Terminal distribusjonshalveringstid (t½) 
er ca. 8 timer. Metabolisme: Metaboliseres i liten grad. Omdannelse til metyl-6-naltreksolisomerer og metylnaltreksonsulfat 
synes å være primær metabolismevei. Metyl-6-naltreksolisomerene har noe mindre antagonistaktivitet og lav eksponer-
ing med plasmanivåer på ca. 8% av legemiddelrelaterte forbindelser. Metylnaltreksonsulfat er inaktiv metabolitt, og er til 
stede med plasmanivåer på ca. 25% av legemiddelrelaterte forbindelser. N-demetylering av metylnaltrekson for dannelse 
av naltrekson er ikke signifi kant, og utgjør 0,06% av administrert dose. Utskillelse: Elimineres hovedsakelig som uendret 
virkestoff. Omtrent halvparten av dosen utskilles i urin og noe mindre i feces. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 30°C. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Etter 
opptrekk i injeksjonssprøyten: Pga. lyssensitivitet bør injeksjonsvæsken benyttes i løpet av 24 timer. 
Andre opplysninger: Det foreligger ikke undersøkelser vedrørende uforlikeligheter og injeksjonsvæsken bør ikke blandes 
med andre legemidler. Pakninger og priser: 0,6 ml (hettegl.) kr 330,10. Sett: 7 × 0,6 ml (hettegl.) + injeksjonssprøyter/
injeksjonstørk kr 2100,80.  

Sist endret: 16.11.2009

Referanser: 1. Relistor SPC. 2. Bearbeidet etter: Murphy DB, Sutton JA, Prescott LF, Murphy MB. Opioid-induced delay 
in gastric emptying: a peripheral mechanism in humans. Anesthesiology 1997;87:765-70. Yuan CS, Foss JF, O’Connor M, 
Toledano A, Roizen MF, Moss J. Methylnaltrexone prevents morphine-induced delay in oral-cecal transit time without 
affecting analgesia: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Clin Pharmacol Ther 1996;59:469-75. 
3. Thomas J, Karver S, Cooney GA, et al. Methylnaltrexone for opioid-induced constipation in advanced illness. N Engl J Med 
2008;358:2332-43. 4. Slatkin N, Thomas J, Lipman AG et al. Methylnaltrexone for treatment of opioidinduced constipation 
in advanced illness patients. J Support Oncol. 2009 Jan-Feb;7(1):39-46.
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Bakgrunn
Lov om spesialisthelsetjenesten som 
trådte i kraft 1. januar 2001, slår fast 
at opplæring av pasienter og pårø-
rende skal være et av fi re kjerneom-
råder som sykehusene skal arbeide 
med. Fra samme år ble opplæring av 
pasienter og pårørende defi nert som 
satsningsområde i Ullevål universi-
tetssykehus sin strategiplan. Målet er 
at ”Pasienter og pårørende skal tilegne 
seg situasjonen og mestre hverdagen”.

Hematologisk avdeling ble kon-
taktet av opplæringskoordinator ved 
sykehuset i 2005, som under henvis-
ning til Lov om spesialisthelsetjenes-
ten, ba om et møte med ledelsen ved 
hematologisk sengepost. Dette fant 
sted samme høst. 

Planlegging
Hematolog, avdelingssykepleier, 
fagsykepleier, sosionom, fysiotera-
peut, ernæringsfysiolog og opplæ-
ringskoordinator deltok i planleg-
gingen. Det ble brukt en del tid på 
å diskutere og bli enige om hvilken 
pasientgruppe vi skulle konsentrere 
oss om. Valget falt på pasienter med 
myelomatose og deres pårørende. 
Etter anbefaling fra opplærings-
koordinator, ble det besluttet at 
antall deltagere pr. kurs ikke skulle 
være fl ere enn 12 personer. Dette 
fordi vi håpet å få til en god dialog, 
også kursdeltagerne seg imellom, 
og ikke kun ren undervisning. 
Planleggingsmøtene fortsatte i 2006, 
men med nesten et års avbrekk 
da opplæringskoordinator ikke 
kunne delta over en lengre periode. 
Opplæringskoordinator hadde 
ansvaret for møteinnkalling, og å 
skrive referat fra møtene.

Kartlegging: Det ble utarbeidet et 
spørreskjema for å kartlegge behov 
og ønsker for temaer blant aktuelle 
pasientgruppe og deres pårørende. 
Avdelingssykepleier og fagsykepleier 
tok ansvaret for utdeling av disse. 
Det ble lagt vekt på at skjemaet 
skulle være enkelt for pasientene 
å besvare, og de ble bedt om å 
oppgi følgende: alder, tidspunkt for 
diagnosen, hvilke temaer de ønsket 
skulle tas opp, antall undervisnings-
timer pr. gang og hvilket tidspunkt 
på dagen det ville passe best å 
delta på kurset. De ble bedt om å 
komme med eventuelle kommen-
tarer i tillegg. Avdelingssykepleier 
og fagsykepleier hadde ansvar for 
innsamling av spørreskjemaene, som 
deretter ble lagt inn elektronisk av 
opplæringskoordinator. 

Resultater fra kartleggingen: Åtte 
pasienter i alderen 41-64 år besvarte 
spørreskjemaet. Tidspunktet for når 
pasientene hadde fått diagnosen 
myelomatose varierte mellom 1999 
og 2007. Ønsket antall kurstimer pr. 
gang varierte mellom én til tre timer. 
Det var relativt store forskjeller i når 
på dagen pasientene ønsket å delta, 
med variasjoner mellom kl. 10.00 og 
kl. 19.00 Pasientene hadde mange 
gode forslag til kursets innhold. De 
mest vesentlige var: Informasjon om 
sykdom og behandling, aksept av 
egen sykdom, kosthold og mosjon, 
infeksjonsfare etter høydosebehand-
ling med stamcellestøtte, økono-
miske rettigheter, muligheter for å 
komme tilbake i arbeid, psykiske 
belastninger, hvordan barn takler 
foreldres sykdom, muligheter og 
begrensninger ved å leve med 
myelomatose. Det var ønskelig 

Myelomatoseskolen
Et tilbud om opplæring til pasienter og pårørende 
ved Oslo universitetssykehus, Ullevål,  Hematologisk avdeling

Venche Ulriksen, Kreftsykepleier, 
Hematologisk sengepost, Ullevål.

Ulla Madsen, Kreftsykepleier/forsknings-
sykepleier,  Hematologisk poliklinikk, Ullevål. 
Sekretær i SIG-stamcelletransplantasjoner.
Begge foto: Alf Terje Bøhler
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med innlegg fra pasient som hadde 
erfart sykdom og behandling, og vi 
ble bedt om å ta hensyn til alder og 
livsfase når gruppene skulle ”settes 
sammen”. 

Etter fem planleggingsmøter var 
det klart for oppstart av myeloma-
toseskolen. Program ble utarbeidet 
med vekt på pasientenes ønsker. 
Det ble besluttet at kurset skulle gå 
over tre tirsdager på rad, á 2,5 timer, 
inkludert en kort pause med enkel 
servering av kaffe/te og frukt.

Gjennomføring
Første kurs ble avholdt i oktober 
2007. På dette kurset ble det ikke 
skilt på alder eller hvilken behand-
ling pasienten mottok. Deltakerne 
var i alder ca. 50-80 år. Noen hadde 
gjennomført høydosebehandling 
med autolog stamcellestøtte, andre 
ble behandlet med tabletter og noen 
var for tiden ikke behandlings-
trengende. Alle hadde med seg en 
pårørende.

Program første kurs: 
Kursdag 1: 
Sykdom og behandling.
Psykiske reaksjoner og mestring.
Hvordan leve med myelomatose.                              
Ansvarlig: lege og sykepleier

Kursdag 2: 
Fysisk trening og kosthold.                                        
Ansvarlig: fysioterapeut og 
ernæringsfysiolog

Kursdag 3: 
Hvordan håndtere symptomer som 
kan oppstå.    
Rettigheter i forhold til sykdom og 
rehabilitering.   
Ansvarlig: lege og sosionom

På slutten av hver kursdag ble det 
satt av 10 minutter til evaluering. På 
en skala fra 1 til 5, hvor 1 beskriver 
dårlig og 5 veldig bra, ble deltakerne 
bedt om å sette ring rundt det tall 
som best beskrev deres mening om 
dagens tema, innhold, undervisnings-
form og tidspunkt på dagen. Samme 
evalueringsskjema ble brukt ved 

hver kursdag. På evalueringsskjema 
3. kursdag ble deltakerne bedt om å 
evaluere kurset som helhet.

Deltakerne ble også bedt om å 
besvare følgende spørsmål: 

• Hva har vært bra med 
undervisningen?

• Hva savnet du?
• Hva kan vi gjøre bedre?

Noe av det som fremkom av evalu-
eringsskjemaene var:  

”Informasjon / mange nye opplysninger. 

God orientering om sykdommen”. 

”Veldig bra – fl otte kursledere 

og en interessant tankevekkende 

pasienthistorie”,

”God orientering om sykdommen, om 

variasjoner og ulike symptomer og 

behandlingsmetoder. Ga håp om gode 

perioder”.  

”Kanskje alle kunne presentere seg, si 

om de er pasient eller pårørende slik at 

man blir litt ”kjent” 

”Prøve å samle ’like’ pasienter / 

pårørende (vet det ikke er lett )”

Med bakgrunn i evalueringene fra 
kursdeltakerne og kursholdernes 
erfaringer, ble det gjort endringer 
i rekkefølgen på temaene som blir 
tatt opp. Kursdeltakerne vil også bli 
delt i grupper i forhold til alder. Det 
vil bli avholdt kurs for aldersgrup-
per under og over 65 år. Erfaringene 
så langt viser at det er pasientene 
under 65 år som har størst behov og 
interesse for kurs, og som har størst 
påmelding. Vi har derfor valgt at for 
pasienter under 65 år er det fastsatte 
kursdager, mens det for gruppen 
over 65 år arrangeres kurs når vi har 
samlet nok deltakere.

I brosjyren for kurset informeres 
deltakerne om hvilke temaer som 
skal tas opp slik at de kan forbe-
rede seg. I den nyeste brosjyren er 
temaene fordelt slik:

Kursdag 1: 
Sykdom og behandling
” 5 minutter om mat”   
Ansvarlig: lege og sykepleier.

Kursdag 2: 
Rettigheter i forhold til sykdom og 
rehabilitering
”Er det forventet at jeg skal tilbake i 
jobb?”
Fysisk trening  
Ansvarlig: sosionom og fysioterapeut

Kursdag 3: 
Hvordan håndtere symptomer som 
kan oppstå    
Psykiske reaksjoner og mestring av 
disse hos pasient og pårørende.
”Hvordan leve med myelomatose” 
innlegg fra pasient.
Ansvarlig: lege og sykepleier

Det er satt av tid til spørsmål og dis-
kusjon alle tre dager. Kursansvarlig 
sykepleier er til stede også på 
kursdag 2.

Kursansvarliges oppgaver:
Sørge for at aktuelle pasienter 
får utdelt brosjyre. Her fi nner de 
program, datoer/tider for kurs og 
hvor man skal henvende seg for 
påmelding, som er via mail eller 
telefon. Egenandel er kr.280,- pr. 
pers. Kursansvarlige skal jevnlig inn-
kalle kursholdere til møte for eva-
luering av siste kurs og planlegging 
av neste. Det skal likeledes bestilles 
og distribueres kursbrosjyrer, påses 
at det er nok evalueringsskjemaer, 
reserveres møterom, sendes påmin-
nelse til kursholdere og de som har 
meldt seg på ca. en uke før kursstart, 
sørges for servering/avtale med kjøk-
kenet og ”reklameres” for kurset 
dersom for få påmeldte.

Oppsummering
Siden kursstart i oktober 2007, 
er det gjennomført to kurs i 2008 
og tre kurs i 2009. Det er plan-
lagt å holde tre kurs i år. Det er 
generelt stor interesse for å delta. 
Myelomatoseskolen er et veletablert 
tilbud som har kommet for å bli. Vi 
opplever det som et verdifullt bidrag 
til mestring, og har håp om at kurset 
kan være med og hjelpe pasienter 
og pårørende som er i en alvorlig og 
vanskelig livssituasjon.
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Kurslederkurs for 
kreftsykepleiere og

helsesøstre
Høgskolen i Ålesund samarbeider for tiden med 
Kreftforeningen, Kreftavdelingen ved Ålesund 
sykehus og noen kommuner på Sunnmøre om pro-
sjektet: ”Mestring og helse hos pårørende til kreftpa-
sienter. - Hvordan kan kurs basert på kognitiv teori 
for familiemedlemmer til kreftpasienter fremme mot-
standsressurser og livskvalitet?”

Prosjektet har fått midler fra 
Helse og Rehabilitering med 
Kreftforeningen som søkerorga-
nisasjon. Prosjektleder er første-
lektor Sigrid Lerstad Thorsnes, 
ved Høgskolen i Ålesund.  
Prosjektgruppen for øvrig består 
av Anne Britt Rønning, rådgiver i 
Kreftforeningen seksjon Midt Norge, 
Kari Hunnes Stavseng, kreftsyke-
pleier Helse Sunnmøre - palliativt 
team Ålesund, Marianne Sneis, 
kreftsykepleier Skodje kommune, 
Mona Zahl Longva, kreftsykepleier 
Helse Sunnmøre – kreftpoliklinik-
ken Volda, Berit Misund Dahl, 
lektor ved Høgskolen i Ålesund og 
Nancy Særsten, helsesøster i Sula 
kommune. 

Hensikt
Hovedmålet med prosjektet er å 
fremskaffe praktisk og teoretisk 
erfaring med kurs for familiemed-
lemmer til kreftpasienter. En viktig 

del av prosjektet har vært å arran-
gere kurslederkurs for kreftsykeplei-
ere og helsesøstre, og vi har vært 
så heldig å få være med på dette. 
Kursinnholdet i kurslederkursene 
bygger på kognitiv teori og mind-
fullness. Kreftforeningen har gjen-
nomført tilsvarende kurs for sine 
ansatte, og prosjektet har anvendt 
deres erfaringer for å gi mest mulig 
tilpasset kurs til kursledere.

Kurset er delt i tre trinn
Trinn 1 hadde oppstart våren 2009. 
Kursdeltakerne ble introdusert for 
temaene kognitiv teori og oppm
erksomhetstrening(mindfullnes
s). Kognitiv teori handler om å bli 
oppmerksom på hvordan en tenker, 
og om sammenhengen mellom 
tanker og følelser. Menneskets 
tolkning, forståelse eller opplevelse 
av en situasjon er avgjørende for 
hvordan en føler og handler. Når 
et menneske er i krise eller under 

Merete Brungot Kløvning, kreftsykepleier
Lindrende Enhet, Blindheim omsorgssenter  
Nestleder FKS Sunnmøre

Oddrun Høydalsvik Endal, kreftsykepleier 
Kreftavdelingen, Ålesund sykehus 
Sekretær FKS Sunnmøre  
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belastning kan der være en fl om av 
tanker og sterke følelser som kan 
oppleves overveldende. I kognitiv 
teori benyttes forskjellige model-
ler som verktøy for å håndtere 
situasjoner i hverdagen. Dette kan 
være en hjelp til å orientere seg, 
skaffe seg oversikt og mestre stress. 
Oppmerksomhetstrening eller 
mindfullness, handler om å være 
tilstede i sitt eget liv, være tilstede 
her og nå. En ser mennesket ikke 
bare som handlende personer som 
er noe i kraft av sine roller, men også 
værende personer som er noe i kraft 
av seg selv.

Vi var rundt 20 kreftsykepleiere 
og helsesøstre som deltok på denne 
første delen. Deltakerne hadde sitt 
arbeidssted på sykehus og i kom-
munehelsetjenesten. Vi ble intro-
dusert for emnene kognitiv teori og 
oppmerksomhetstrening gjennom 
en blanding av teori og praktiske 
øvelser. Engasjerte og faglig dyktige 
forelesere gjorde dagene spennende 
og svært lærerike.

 
Trinn 2 ”Kursholderkurset”, ble 
gjennomført i september. Vi var til 
sammen 13 kursdeltakere på denne 
delen, som ble en videre fordypning 
i temaene fra Trinn 1. I tillegg ble 
det fokusert på barn og unge som 
pårørende. Mens Trinn 1 hadde en 
allmennyttig og generell karakter, 
var Trinn 2 spesifi kt for de som 
ønsket å kvalifi sere seg til å være 
kursholdere. I tillegg til en teoretisk 
tilnærming brukte vi også en del tid 
på praktiske forberedelser og rol-
lefordeling. Hvert kursteam består 
av kursleder, co- kursholder og 
observatør. Denne rollefordelingen 
ble anbefalt av Kreftforeningen og 
har hjulpet oss i organiseringen av 
arbeidet og forberedelsene i forkant 
av hver kurskveld.

Trinn 3 ”Å avholde kurs for pårø-
rende til kreftpasienter”. To team 
består av kreftsykepleiere og hel-
sesøstre, disse er nå kvalifi sert 
for å være kursholdere til barn og 
ungdom. To team består av bare 

kreftsykepleiere, og holder kurs 
for voksne pårørende. For barne- 
og ungdomskursene ble det for få 
påmeldte til å kunne starte opp kurs 
før jul. De to voksenkursteamene 
avholdt parallelle kurs på høgskolen 
i Ålesund i november og desember. 
Der var 10-12 deltakere på disse 
kursene, og med en alderspredning 
på 20-80 år. Det planlegges å starte 
opp nye kurs i løpet av våren. Dette 
gjelder både for barn/ungdom, og 
for voksne pårørende. Informasjon 
og invitasjon til påmelding deles ut 
ved Ålesund og Volda sykehus, og 
via helsesøster i fl ere kommuner på 
Sunnmøre. I utgangspunktet avhol-
des kursene i Ålesund, men dersom 
der er mange påmeldte fra andre 
kommuner reiser vi som er kurshol-
dere ut og holder kurs der behovet 
er.

Oppsummering
I vår egen yrkespraksis ser vi 
behovet for å ha et kurstilbud til 
pårørende til kreftpasienter, og er 
spent på prosessen videre. Det har 
vært både faglig og personlig utvi-
klende å få lov og være med på dette 
så langt. Vi har lært teknikker og fått 
verktøy som vi mener er allmenn-
nyttige, og som har gitt oss en ny 
ballast i jobbhverdagen. Det å være 
kursholdere er en ny rolle for oss. 
Vi møter en sårbar gruppe, noe som 
er spesielt utfordrende. Som kurs-
ledere har vi derfor gått inn i dette 
med stor spenning og ydmykhet. Å 
være kursledere har gitt oss positive 
erfaringer så langt. Deltakerne på 
pårørendekurset sier det har vært 
viktig for dem å møte andre som 
er i en sammenlignbar situasjon. 
Vanligvis er det pasienten som er i 
sentrum, men disse kurskveldene 
er det pårørende og deres situa-
sjon som vektlegges. Deltakerne 
har gitt tilbakemeldninger om å ha 
fått noe som de kan bruke i hver-
dagen sin gjennom dette kurset. Vi 
håper derfor at mestringskurs for 
pårørende til kreftpasienter kan bli 
et varig tilbud på Sunnmøre i årene 
fremover.

NOBOS er en nordisk gruppe 
for sykepleiere som til daglig 
jobber i klinikken eller som har 
en spesiell interesse for barn og 
ungdom med kreft. 

Målet for NOBOS sitt arbeid 
er å koordinere kunnskap 
gjennom å utveksle ideer, 
utvikle sykepleiefaglig kunnskap 
i klinisk arbeid og gjennom 
forskning. Det er også satt ned 
arbeidsgrupper som fordyper 
seg i ulike tema innen dette 
fagfeltet. Ernæring, etiske 
aspekt, lindrende behandling og 
kunnskapsbasert praksis er noen 
av de områdene det jobbes med.

FKS sig-gruppe barn/unge 
holder seg oppdatert på hva 
som skjer i NOBOS og har bl.a. 
sine styremøter knyttet opp mot 
NOBOS sine kongresser.

I samarbeid med den nordiske 
barneonkolog gruppen, NOPHO, 
arrangerer NOBOS en konferanse 
annethvert år.

Årets NOBOS konferanse vil 
bli holdt  i Tromsø fra den 
26. – 29.mai.

For mer informasjon om 
NOBOS, kongressen med 
program og påmelding, er du 
velkommen til å gå inn på
www.nobos.net

VELKOMMEN TIL TROMSØ!

Britt Ingunn Sævig
Leder SIG - barn/unge/ 
Styremedlem NOBOS
Spesialrådgiver Kreftforeningen
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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

2010

26.–29. mai
NOBOS-Nordic Society of Pediatric Nurses, Tromsø.

8. juni
Fagdag i Oslo for sykepleiere og hjelpepleiere innen 
hematologi. Arrangør: SIG-stamcelletransplantasjoner

10.– 12. juni
The 6th Research Forum of the European Association for 
Palliativ Care, Glasgow UK

15.–17. september
Norsk palliativ forening og Norsk forening for palliativ 
medisin arrangerer  11. Landskonferanse om 
utfordringer ved livets slutt, Bergen.

22. – 24. september
Palliativ behandling av kreftpasienter på sykehus,
Kreftsenteret, OUS Ullevål

18.–19. november
Onkologisk forum, Tromsø

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

 Medlemsnr i Norsk sykepleierforbund .................................................................................................................

 Jeg er sykepleier,  men ikke medlem i Norsk sykepleierforbund. Jeg ønsker å få tilsendt tidsskriftet
   «Kreftsykepleie» 4 nummer i året, kr 300,- 

  Jeg er pensjonert sykepleier og ønsker å få tilsendt tidsskriftet «Kreftsykepleie» 4 nummer i året, kr 150,-

 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 tidsskrif-
tet «Kreftsykepleie».

Kontingenter
•  Individuelt medlemskap 

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

•  Individuelt abonnement:
 Ikke medlemmer av NSF 

kr 300,- per år.
 Pensjonister kr 150,- per år.

•  Høgskoler og helseinstitusjoner 
kr 500,- pr år

• Firma kr 800,- per år.

Forum for kreftsykepleie er en av Norsk Sykepleierforbunds 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



B-POSTABONNEMENT
RETURADRESSE: Forum for Kreftsykepleie NFSs Faggruppe 

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

Olav Kyrres gt. 17, 7006 Trondheim

Alle systemer for lege-
middelhåndtering er ikke 
likeverdige. Et er unikt: 
PhaSeal – Det eneste 
system for lukket lege-
middelhåndtering som er 
klinisk dokumentert.

PhaSeal er et unikt, lukket system som 
forhindrer søl og spredning til arbeids-
miljøet ved tilberedning og administre-
ring av cytostatika, antibiotika og andre 
legemidler som kan være skadelige 
under arbeidsmiljømessig eksponering.

For mer informasjon, 
besøk PhaSeal.com

Lukket er Lukket!

Carmel Pharma AB   Aminogatan 30   SE-431 53 Mölndal   Sverige   Kontaktperson: Catharina Hallberg   Tlf: +46 707 44 87 60   E-post: catharina.hallberg@carmelpharma.com   


