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Barn og ungdoms reaksjoner, mestring og behov 
for støtte når foreldre er alvorlig syke bør få mer 
oppmerksomhet av helsepersonell. Helsepersonell 
må bruke sine kunnskaper og erfaringer til å 
bekrefte, styrke og lyse inn i framtiden for familier 
der en forelder er uhelbredelig syk. Sykepleier bør 
ha en klar rolle i å støtte foreldre og barn. 

• SIDE 12

Å få kreft påvirker ikke bare den som eier 
sykdommen, men også de som står den 
syke nær. Angsten, redselen og fortvilelsen 
for fremtiden, deler hele familien.  Dette 
innebærer at vi også må kunne forstå 
familien som en helhet bestående av 
individer i stadig interaksjon med hverandre.

• SIDE 6
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Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen har store ambisjoner på vegne av helse-
Norge. Hans utgangspunkt er at Norge er den nasjonen som bruker mest i verden på helse 
pr. innbygger, men at resultatene ikke står i stil med innsatsen. ”Det er systemet det er noe 
galt med”, hevder statsråden.  ”Manglende kontakt mellom sykehus og kommuner er det 
viktigste hinderet for å gjøre helsetjenesten enda bedre. Dette skal vi nå gjøre noe med.” 
Helsereformen kommer. Spørsmålet er hvordan vi som sykepleiere kan sette vårt stempel 
på reformen, og bidra til at den blir best mulig. Med bakgrunn i vår kompetanse og 
vår rolle ”tett på” pasienten bør vi ha alle forutsetninger for å kunne bidra. 

Det er flere årsaker til at helsestatsråden nå gjør grep. En av årsakene er den galopperende 
pengebruken innenfor helse- og omsorgssektoren. Fra 2002 til 2009 økte bevilgningene 
til helseområdet med 60 milliarder kroner, fra 135 til 195 milliarder, den største 
veksten skjedde i sykehusene. I tillegg ser vi konturene av en utvikling som vil forsterke 
pengebruken. En kraftig vekst av eldre over 80 år de kommende 20 årene. En kraftig vekst 
av livsstilrelaterte sykdommer som fedme, diabetes, rus, kreft og psykiske lidelser. I tillegg 
kan statsråden slå i bordet med en rekke undersøkelser og rapporter som dokumenterer 
manglende samhandling. Ikke minst kom dette tydelig fram i NOUen ”Fra stykkevis til helt” 
fra 2005, som konkluderte med at ”pasientperspektivet” ikke stod sterkt nok, at det mangler 
god nok etterlevelse av ”individuell plan”, og at de ikke at det ikke finnes klare kriterier for 
oppgavefordeling av rehabiliteringstjenestene mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 
Utvalget som fremmet NOUen foreslo derfor også en rekke tiltak som er i tråd med det 
helsestatsråden nå ønsker seg.

Hva er det så som ligger i helsereformen – jo, en kraftig styrking av kommunehelsetjenesten 
for å styrke arbeidet med forebygging, mestring og økt brukerstyring . Statsrådens poeng er 
at alt for mange utvikler livsstilsykdommer, at altfor mange går med disse lidelsene til de blir 
kroniske og svært alvorlige – og dermed også svært kostbare å behandle. Skal man lykkes 
med dette må man sørge for at det blir bedre samhandling mellom kommune, sykehus og 
helseforetak, mellom etater i kommunen – og mellom faggrupper. Det innebærer at både 
sykepleiere og leger må regne med å bli utfordret på sine roller i tiden som kommer.  Men, 
det hjelper ikke med bedre dialog, det fordrer også strukturelle grep. Det statsråden ser for 
seg er etablering av regionale medisinske sentre/helsehus som kan være en aktør mellom 
kommunene og sykehusene.  

Fra sykepleiesiden har vi spilt inn flere tiltak som kan bidra til å styrke reformen. Det ene 
er å lovfeste ordningen med pasientansvarlig sykepleier. Det andre er en ny ordning med 
såkalte kommunesykepleiere som skal ha et hovedfokus på forebyggende, behandlende og 
koordinerende arbeid. Kommunesykepleiere skal både ha kontakt inn mot kommunene 
som sykehjem og lignende, og tilsvarende inn mot sykehusene. I tillegg legge til rette for 
helsefremmende tiltak, lavterskeltilbud, rådgivning og veiledning. Statsråden har allerede 
respondert positivt på forslaget.

Det er viktig at vi som faggruppe bidrar inn i dette arbeidet, at vi ser dette som en mulighet 
og ikke en trussel. Det er nemlig grunn til å tro at dette vil styrke vår rolle, og føre til 
kompetanseutvikling i alle ledd av behandlingskjeden. Det er grunn til å tro at dette 
vil kunne redusere det økende presset på sykehusene, og legge til rette for at noe mer 
behandling skal kunne skje ute i distriktene der pasientene bor. Det viktigste er likevel at 
dette vil gi en positiv utvikling innenfor norsk helsetjeneste – og bidra til en bedre hverdag 
for mange pasienter – også en stor andel kreftpasienter.  

Kristin Wolden, leder

Kristin Wolden
leder
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Leder
En mulighet





Jorun  Haugslett
redaktør

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

Vi har feiret 17. mai 
med værgudene på 
de fl este nordmenns 
side. Samme helg vant 
vi tidenes Grand Prix 
seier. Selv jeg som 
ikke har brydd meg så 
mye om konkurransen 
siden fjernsynets først 
tid på midten av 1960 
tallet, hvor vi så alt 
fra prøvebildet kom 
på ettermiddagen og 

til programslutt, satt klistret 
foran skjermen.  Det er snart 
sommer og ferietid, med glede 
og forventninger for hva det vil 
bringe og tilføre oss. Alt dette  
er opplevelser  og erfaringer 
som kan bidra til overskudd, 
vekst og energi for de fl este av 
oss. 

Dessverre er det ikke alle 
gitt å kunne ta del i eller 
kunne glede seg over slike 
hverdagslige opplevelser. 

opprettet  Kunnskaps- og 
mestringssentre, det arrangeres 
kurs og rehabiliterings-
opphold, men en viktig del av 
dette arbeidet kan sykepleier 
bidra til i kontakten med 
pasient og pårørende. Vi 
må formidle kunnskaper og 
erfaringer, og bidra til å lyse 
inn i fremtiden, som Kari 
Bugge skriver i sin artikkel.  
En annen viktig faktor er 
å være medmenneske. For 
pasienten og pårørende er det 
viktig  å bli sett, hørt, tatt på 
alvor og inkludert. 

Sommeren står for døren, 
og med den store utfordringer 
for sykepleiere og annet 
helsepersonell. Vi leser i vårt 
eget tidsskrift Sykepleien og 
dagspressen at det iverksettes 
ulike tiltak for å møte 
ferieavviklingen. Tiltak som 
kan virke urettferdige for de 
som er fast ansatt. Erfaringer 
tilsier at det vil være økt 
press både på sykehus og i 
kommunehelsetjenesten i 
løpet av sommermånedene.  
Sykepleiere er en fl eksibel 
yrkesgruppe, som er opptatt 
av å ha pasienten i fokus 
uansett. Pasient og pårørende 
vil nok kunne merke det 
dersom ressursmangelen 
er stor. Ressursmangelen 
vil også kunne gå ut over  
sykepleieren, både som 
utøver av  sykepleiefaget og  
ivaretakelsen av  seg selv i 
denne viktige jobben. 

God sommer.
Jorun Haugslett

Det er mai. Det er vår med 
grønne enger og plener, og 
frodig og fl ott vegetasjon. 
Prydbusker og frukttrær står 
i blomst, og ikke minst det 
er lange lyse kvelder i vår 
sørligste landsdel. I nord, hvor 
en utfl yttet tromsværing tross 
alt ”har sitt hjerte nærmest”, 
er det ikke fullt så frodig 
enda,  men de har midnattssola 
og lyse vårnetter. Vekst og 
utvikling skjer til forskjellige 
tider i vårt langstrakte land. 
Det er det som gjør Norge 
så spesielt - mangfoldet og 
variasjonen. 
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Redaktøren har ordet
Sykdom, lidelse, sorg og 
bekymringer er faktorer som 
kan bidra til å overskygge 
positive hendelser og erfaringer. 

I møte med pasienter 
og pårørende møter vi 
mennesker som bærer på store 
lidelser. Lidelse oppfattes 
som en uunngåelig del av 
livet, en grunnleggende 
allmennmennskelig erfaring. 
Vår oppgave som sykepleiere er 
å bidra til å lindre lidelse og å 
se den i en større sammenheng, 
for å kunne bidra til å hjelpe 
med å håndtere lidelsen. Det 
vil være nødvendig å skaffe 
seg kunnskaper om hvordan 
pasient og pårørende opplever 
at lidelsen kan deles.  Hvem 
er pasientens  pårørende og 
nærmeste familie? Hvordan 
møte dem på deres premisser ut 
fra deres ressurser og behov, for 
å kunne gi sykepleie tilpasset 
den enkelte pasient og familie/
pårørende.  Dagens samfunn 
med ulike  samlivsformer og 
forskjellig familiestruktur, 
kan by på store utfordringer 
både for pasient/ pårørende 
og sykepleier  for å skape 
relasjoner og komme i dialog. 

Sykepleiens støttende, 
lindrende og undervisende 
funksjon  er viktige metoder 
for å møte pasient og pårørende 
med deres behov. Ved å bidra 
til å øke deres kunnskaper 
og kompetanse i forhold til 
egen situasjon kan en bidra 
til økt kontroll og oversikt, 
noe som igjen kan bidra 
til bedre mestring.  Det er 
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Karen Strømsnes Ekern 

er psykiatrisk sykepleier 

og familieterapeut. Ansatt 

som høgskolelektor 

Diakonhjemmet Høgskole. 

Medforforfatter av boka  

Familien i sykepleiefaget.

Ulike familieperspektiver
Møte med familier rammet av sykdom og lidelse

Den amerikanske antropologen Arthur Kleinmann har uttalt følgende:

”Lidelsen er ikke bare en personlig opplevelse. Den er transaksjonell, kommunikativ og 
grunnleggende sosial i sin natur… En studie i lidelsens betydning er en reise i relasjoner”.

 (Kleinmann 1988: 185- 186, min oversettelse)

Disse relasjonene er utgangs-
punktet for denne artikkelen. Det 
er de psykososiale utfordringer 
som sykdom medfører i familien, 
ikke selve sykdommen, som vil 
være fokus her. Siden dette er et 
tidskrift for kreftsykepleiere vil 
noen referanser og eksempler 
være rettet mot kreft i familier, 
men teoriene som sådan er av 
mer generell og prinsipiell art. 
Kunnskap rettet mot familier 
til mennesker med sykdom og 
lidelser blir forsøkt satt inn et 
teoretisk rammeverk. 

Å få kreft påvirker ikke bare den 
som eier sykdommen, men også 
de som står den syke nær. Omtrent 
¾ av oss vil en gang i løpet av 
livet oppleve kreftsykdom i vår 
nærmeste familie (Bloom 2000). 
Ganske naturlig vil den største 
del av de profesjonelle ressursene 
bli rettet mot den som er rammet. 
De som står rundt får mindre 
oppmerksomhet og ressurser, på 
tross at fl ere har hevdet at deres 
lidelse kan sammenlignes med 
den sykes egne lidelser (Rolland 
1994). Likeledes hevder Kissane at 
35 % av partnere til kreftpasienter 

rapport på 30 sider, har kun viet to 
små avsnitt til pårørende (s. 17). Er 
det fordi psykososiale problemer 
ikke har klare retningslinjer 
for tiltak og målbare resultater 
på samme måte som somatiske 
problemer har at vi unnlater å 
ta inn over oss familiens behov 
for å bli sett og bekreftet, for å få 
informasjon og bli lyttet til? Er det 
fordi vi faktisk ikke forstår den 
smerten som ikke er synlig i form 
av konkrete kroppslige fenomener? 
Eller er det fordi en familie er så 
kompleks og består av så mange 
forskjellige individer, meninger og 
følelser at vi mangler kunnskap for 
å analysere og sortere det vi står 
oppe i?

Intensjonene med denne 
artikkelen er et forsøk på å gi et 
teoretisk rammeverk rettet mot 
familier som er rammet av sykdom 
og lidelse. 

Hva er en familie?
Det har, gjennom tidene vært ulike 
måter å defi nere familien på. I 
medisin- og sykepleiesammenheng 
blir familien oftest forstått som 
pasientens naturlige omgivelser, 
som kontekst rundt pasienten. Det 
er ut fra et slikt perspektiv begrepet 
pårørende vanligvis blir brukt. I 
andre sammenheng er familien 
beskrevet som en inkluderende 
helhet. Det er hele familien som 
er fokus for den profesjonelle 
hjelperen (Wright og Leahay 1994). 
Andre begrenser familien til en 
enhet man kun kommer inn i ved 
fødsel og ekteskap og forlater ved 
død (Terklesen 1989), mens den 

som mottar palliativ behandling 
får psykologiske plager (Schjödt 
et al. 2007). Han legger til at i 
parforhold kan det se ut som om 
de følelsesmessige plagene opptrer 
like hyppig eller hyppigere hos 
ektefellen enn hos pasienten. 

Det er skrevet mye om på-
kjenningene til familien til den 
kreftrammede i ulike stadier av 
sykdommen, hvordan familien 
påvirker den syke, hvordan 
sykdommen og den syke påvirker 
familien i positiv og negativ 
forstand og hvordan vi skal møte 
disse utfordringene (Baider et 
al. 2000, Kissane og Block 2002, 
Schjødt et al. 2007, Stein-glass 
2000). Også innen det mer 
spesifi kk sykepleiefaglige område 
har familie og pårørende til 
mennesker med kreft vært i fokus 
i mange sammenheng (Reitan og 
Schjølberg (red.) 2004, Hynne 200, 
Grov 1999, 2008). Imidlertid har 
lite av kunnskapen blitt diskutert i 
et familieteoretisk rammeverk. 

Det gjøres i dag mye bra arbeid 
direkte rettet mot familien 
til den kreftrammede i regi 
av kreftforeningen, de ulike 
behandlingsstedene og frivillige 
organisasjoner, men fremdeles 
kan det hevdes at familien til den 
kreftrammede svært ofte ikke 
får den hjelpen de har behov for. 
”Families are still often ignored or, 
at best, tolerated in many health 
care settings”, hevder Steinglass 
i forordet av læreboka Cancer 
and the family (Baiden 2000:4). 
Rapporten Nasjonal strategi for 
kreftområdet 2006 – 2009, en 
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mer postmoderne versjonen er at en 
familie er det den sier den er (Wright 
og Leahay 2005). 

Uansett påvirker den sykes 
tilstand hele familien. Angsten, 
redselen og fortvilelsen for frem-
tiden, deler hele familien. Dette 
innebærer at vi også må kunne 
forstå familien som en helhet 
bestående av individer i stadig 
interaksjon med hverandre. Det 
innebærer å fl ytte fokus fra det syke 
”inne i pasienten” til det som ligger 
”mellom” familiemedlemmene, 
behandlingssystemet, nettverket og 
samfunnet. Det vil si at relasjoner 
og kommunikasjon vektlegges. 
Det er en slik åpen defi nisjon 
av en familie som vil være 
tilgrunnliggende i denne artikkelen. 

Teoretiske perspektiver
I det følgende vil jeg presentere 
tre ulike perspektiver som på 
forskjellig vis retter seg mot 
de psykososiale og relasjonelle 
aspektene i familier der et av 
medlemmene har en defi nert lidelse 
og/eller der familien som helhet 
har problemer knyttet til sykdom 
eller helsesvikt. 1) Opplæring og 
undervisningsperspektivet hvor det 
å overføre kunnskap om selve 
sykdommen samt mestring av 
denne, blir det sentrale. 2) System-
perspektivet, hvor kunnskap om 
familiens samhandling, strukturer 
og relasjoner blir viktig for å 
kunne bidra til endringsprosesser i 
familien. 3) Dialogperspektivet, der 
dialog og meningsinnhold, språk 
og narrativer står i fokus (Ekern 
2001). Det er viktig å presisere at 
det ikke er noen vanntette skott 
mellom disse perspektivene. 
Intensjonene med å presentere dem 
atskilt og tydeliggjøre forskjellene, 
er for å få fram mangfoldet i 
tenkemåter som igjen kan belyse 
hvilke implikasjoner dette får for 
sykepleierens involvering. 

De tre perspektivene som blir 
presentert her er ikke spesifi kke 
for sykepleiere. Kunnskapen er i 
stor grad hentet fra pedagogikk, 

familieteori og fi losofi , men er 
meget relevante for sykepleiere som 
ønsker å forstå og møte familier i 
en profesjonell sammenheng. 

Opplæringsperspektiv
I et slikt perspektiv sees syke-
pleieren som pedagog som skal 
formidle og overbringe kunnskap. 
Hun eller han besitter kunnskap 
om selve sykdommen, om 
behandlingsaspekter, om kriser, 
stress og mestring, om familieliv, 
livskvalitet og sorg. Ved å formidle 
og dele denne kunnskapen er 
intensjonene å gjøre familien 
tryggere i å takle de kriser og 
utfordringer sykdommen skaper. 

Å lære bort har alltid vært en 
naturlig del av all sykepleie. Den 
pedagogiske funksjonen står 
sentral. I hovedsak har den over-
veiende delen av kontakten mellom 
sykepleiere og familier foregått 
gjennom å få informasjon og å 
gi informasjon. Et opplærings-
perspektiv bygger ikke sine teorier 
eksplisitt på et familieteorietisk 
fundament. Perspektivet er 
praktisk og prag-matisk rettet. 
Selve sykdommen eller lidelsen 
og mestring av denne, er i fokus. 
Man ser familien og pårørende som 
kontekst rundt den syke og har 
utviklet kunnskap om familien i 
et slikt perspektiv; hvordan den 
syke påvirker familien og hvordan 
familien påvirker sykdommen 
(Steinglass 2000, Smeby 2001), og 
hvordan familien har betydning 
i sykdommens mange faser 
(Kirkevold 2001, Kissane 2000, 
Grov 2008). Kunnskap om 
mestring og livskvalitet, kan settes 
inn i et slikt perspektiv. Spesielt i 
forhold der barn og unge enten er 
pasient eller pårørende har man 
utviklet gode informasjons- og 
opplæringsprosedyrer (Ensby, 
Dyregrov m.fl ).

Flere undervisnings- og 
opplæringsprogrammer for 
familiene til pasienter går under 
betegnelsen psykoedukative eller 
psykopedagogiske tilnærminger. 

Psykoedukasjon er i første rekke 
brukt innen psykiatrien (Leff 1994, 
Bentsen 1999, Gråwe 2001), men 
også innenfor somatisk medisin 
der sykdommen vil kunne får 
psykososiale konsekvenser for 
individet og familien (Gonzales et 
al. 1989, Russel et al 1999, Gallfoss 
2001), og for kreftrammede familier 
spesielt (Fawzy and Fawzy 1994, 
Sutherland et al 2008). 

Jordal og Repål (1999) hevder 
at det som skiller psykoedukasjon 
fra all annen undervisning og 
opplæring, er dens bruk av klare, 
utarbeidede og standardiserte 
intervensjoner. Slike intervensjoner 
forutsetter at vi vet hva familiene 
trenger av informasjon og 
opplæring. Manualbaserte 
opplæringsprogrammer er også 
forskervennlig i den forstand at 
retningslinjene er utprøvde og 
standardiserte.

Helsepedagogikk i vid forstand 
har blitt et nytt satsingsområde 
(Vilfl adt og Hopen 2004) og 
mye av det arbeidet som gjøres i 
forhold til familier kan forståes 
innenfor et opplærings- og 
undervisningsperspektiv. Flere 
steder i landet har det blitt etablert 
lærings- og mestringssentra (LMS) 
hvor pasienten med familie og 
pårørende blir tilbudt kurs og 
pedagogiske opplegg for å gjøre 
dem som er rammet av ulike 
sykdommer bedre i stand til å takle 
hverdagen.

En families generelle behov for 
informasjon og opplæring kan 
være: Informasjon om sykdommen, 
kunnskap for å kunne mestre 
praktiske utfordringer, konkret 
opplæring i prosedyrer der dette 
er nødvendig, orientering om 
økonomiske forhold og rettigheter, 
praktiske tilrettelegging og hjelpe-
tiltak og mulighet for samtale og 
ventilasjon. Uten tvil har sykepleiere 
en helt sentral rolle i denne opp-
læringen. Å overføre kunnskap 
ut fra en slik tenkning vil fortone 
seg logisk og riktig. I de tilfellene 
hvor forståelsen for sykdommen 
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deles av pasienten, familien og 
behandlingsapparatet, der hvor 
informasjonen er logisk og man ser 
at undervisningen når dem den er 
beregnet på, fører denne form for 
familieintervensjon til trygghet og 
mestring. Familien blir sett på som 
en naturlig kontekst for pasienten. 
Samspillet i familien blir ikke 
patologisert. Det er sykdommen 
som står i sentrum og gir mening 
og forståelse for intervensjonene. 
Konkret opplæring og undervisning 
må sees på som helt nødvendig 
spesielt der familien i tillegg til de 
psykososiale påkjenningene også har 
konkrete omsorgsoppgaver i forhold 
til den syke. 

Et slikt perspektiv kan imidlertid 
ha noen begrensninger. I under-
visningsrollen er det den som 
kan, som skal lære bort. Innenfor 
tradisjonell medisin og sykepleie 
har kunnskapen som formidles i 
stor grad blitt sett på som sann og 
objektiv. Idealet er at kunnskapen i 
stor grad bør være vitenskapsbasert 
og generaliserbar. På tross av at 
sykdommen forståes som den 
naturlige forklaringen på hvorfor 
familien er i en vanskelig situasjon, 
behøver ikke sammenhengene i de 
psykiske reaksjonene å være like 
klare, logiske og generaliserbare. 
Familierelasjoner er komplekse og 
mangesidige og ”sikker viten” som 
et undervisningsopplegg baserer 
seg på, kan komme til kort. Gode 
hensikter og oppskriftsbaserte- og 
målrettede tiltak er ikke alltid nok.

Systemisk perspektiv
I mye av det som er skrevet om 
familie og sykdom har systemteori 
vært mer eller mindre eksplisitt 
et teorietisk utgangspunkt (Hertz 
1989, Weihs og Reiss 2000,Kissane 
2002,Wright og Leahey 2004, 
Schjødt et al 2007). Systemteori 
ble utviklet på 50 tallet innen 
fagområder som kybernetikk, 
biologi og fysikk, områder som lå 
langt fra de mer ”myke” og humane 
fagene som familieterapi, psykologi 
og sykepleie. Begreper som 

homeostase og feedback gjorde det 
mulig å forstå mer av de komplekse 
samhandlingsmønstre som preger 
systemer generelt og familier 
spesielt. 

Et system forståes som enhver 
enhet som kan opprettholde 
seg selv ved et samspill mellom 
systemets deler. De ulike delene 
må handle sammen på en måte 
som skiller seg fra samhandlingen 
utenfor systemet (Von Bertalanffy 
i Schødt og Egeland 1989). Slik 
sett kan en menighet, en familie 
eller en sykehusavdeling forståes 
som et system. Systemteori 
hevder videre at helheten er mer 
enn summen av enkeltdelene. 
I dette ligger mulighetene til å 
fokusere på ”mer enn”, d.v.s. 
det som ligger mellom delene. I 
terapi og helsefaglig sammenheng 
åpnet dette muligheten til å fl ytte 
oppmerksomheten fra diagnoser 
og egenskaper ved mennesker 
til relasjoner, kommunikasjon 
og samspill mellom mennesker 
Tenkningen har derfor skapt 
en utvidet forståelse for 
samspillfenomener innenfor 
de fl este felt som har med 
menneskelige relasjoner å gjøre. 

En systemisk, sirkulær forståelse 
vil ikke være opptatt av å fi nne 
èn årsak. I en slik tankegang vil 
dette være så komplekst at det 
ikke har noen hensikt. Det vil 
være mer hensiktsmessig å se på 
hva samspillet fører til. I stedet 
for en beskrivelse som formidler 
at ”han påvirker henne”, vil en 
sirkulær beskrivelse lyde: ”de 
påvirker hverandre”. Det var 
den såkalte Palo Alto gruppen 
i California (Hårtveit og Jensen 
2004) som på 1960- tallet utviklet 
systemteori innenfor psykologi 
og familieterapi. Begreper som 
system, kommunikasjon, relasjon, 
sirkularitet, kontekst og forandring 
blir sentrale i en slik tenkning. 
Dette er begreper som griper inn 
i hverandre og er avhengig av 
hverandre. Vi kan vanskelig snakke 
om kommunikasjon uten å snakke 

om relasjoner og kontekst. Det å 
forstå et fenomen uten å se det i 
lys av sin kontekst, gir begrenset 
mening.. Uten å se sammenhenger 
kan utsagn og atferd virke helt 
meningsløse. En pasient i en 
sykeseng gir oss ofte helt annen 
informasjon enn om vi møter ham 
hjemme i sin familie. ”Without 
context, words and actions have no 
meaning at all”, hevdet Gregory 
Bateson, en sentral person i Palo 
Alto gruppen (Hårtveit og Jensen 
2004).

Hensikten med familieterapien 
på 60 – 70 tallet var å utfordre 
familiesystemet og intervenere for 
å sette i gang endringsprosesser. 
Terapeutene hadde en aktiv 
rolle i dette. Det ble fokusert 
på fenomener som blant annet 
makt, hierarki, roller, grenser 
og kommunikasjon. Dette er 
fenomener som blir utfordret når 
sykdom oppstår i en familie. 

I Canada, USA og England 
har familiesykepleie med basis 
i systemteori fått stor gjennom-
slagskraft (Whyte 1997, Wright og 
Leahey 1994, 2005). De kanadiske 
sykepleierne Wright og Leahey 
(1994) hevder i sin bok Nurses 
and Families, at ”det å tenke 
relasjonelt og interaksjonelt løfter 
sykepleien fra et individorientert 
til et familieorientert nivå”. Ved 
universitetet i Calgary har de 
utviklet et stort internasjonalt 
fagmiljø knyttet til familie 
og sykepleie på fl ere nivåer. 
Den såkalte Calgarymodellen 
skiller mellom ulike nivåer, fra 
mer generell familiesykepleie, 
til familiesystemsykepleie og 
familieterapi. Her blir distinksjonen 
familie som kontekst og familien 
som en helhet gjort. 

Videre har Calgarymodellen 
beskrevet utførlige retningslinjer 
for vurdering av og intervenering 
i forhold til familier. De ser på 
kartlegging av familien som 
nødvendig i de fl este tilfeller hvor 
sykdom og kriser inntrer (Wright 
& Leahey 1998, 2005). Kunnskap 

Møte med familier rammet av sykdom og lidelse
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om familiens livssyklus er sentral. 
Familiekart, såkalte genogrammer, 
samt vektlegging av spesielle 
spørsmålstillinger inspirert av 
den canadiske psykiateren Karl 
Tomm(1989), ble nyttige redskaper. 
Spørsmål blir her stilt på måter som 
blant annet får fram relasjoner og 
fremtidsrettede drømmer og håp, 
blant annet ved hjelp av såkalt 
sirkulære og refl eksive spørsmål. 

Calgarymodellen har blitt 
kritisert for å være for opptatt av 
familiens strukturer og at de ikke 
har problematiserte sin ”nøytrale” 
ekspert rolle eller har tatt familiens 
egne opplevelser og deres ”world 
view” på alvor. (Wellard 1997, 
Hartrick 1998). I den siste utgaven 
av boka Nurses and familiy (2005), 
skriver forfatterne at de i de senere 
årene har viet mer tid til familiens 
eget syn og blitt mer lydhøre for 
deres stemme. De har utviklet sin 
modell på en mer likeverdig og 
respektfull måte og sett på familien 
som egen ekspert. Videre har de 
beveget sitt kunnskapssyn mer 
i retning av postmodernismen 
(Wright og Leahay 2005).

 Dette er utviklingstrekk som 
kjennetegner systemteorien og 
familietenkningen generelt og som 
vil bli redegjort for i neste avsnitt. 

Systemteorien har lært oss 
mye om familiens strukturer og 
relasjoner samt ulike, mer eller 
mindre brukbare, strategier for å 
endre familiestrukturen for å gjøre 
familiene mer fl eksible slik at de 
kan tilpasse seg nye situasjoner 
som eksempelvis sykdom og 
lidelse skaper. Mye av kunnskapen 
og forståelsen er nyttig å ta med 
seg, men intervensjonene har i 
mindre grad vært hensiktsmessig 
der et individ har en sykdom og 
bestillingen ikke er familieterapi. 

Dialogperspektiv
På slutten av 1900 tallet ble vårt 
kunnskaps- og vitenskapssyn 
sterkt påvirket av fenomenologi, 
hermeneutikk og postmoderne 
strømninger. Modernitetens tro 

på at det fi nnes en forklaring 
og et svar på alt, ble utfordret. 
Familieterapifeltet tok disse 
erkjennelsesmessige diskusjonene 
på alvor. Det systemiske 
basisperspektivet ble bevart men 
mer grunnleggende spørsmål om 
hvordan mennesker sanser og 
skaper den virkeligheten de lever 
i, ble reist. At vi fortolker den 
verden og virkeligheten vi lever 
i har vært kjent i all tid, men at 
vi også konstruerer virkeligheten 
gjennom sosiale relasjoner, ble 
en ny og viktig erkjennelse i 
familieterapisammenheng. Det 
var psykologen Kenneth Gergen 
(1985), som først og fremst ble 
opphavsmann for denne retningen 
som blir kalt sosialkonstruksjonisme. 
En slik tenkning er nyttig når vi 
som hjelpeapparat møter en familie 
med et mangfold av irkelighets-
forståelser. Det å ha respekt for at 
alle beskrivelsene er like ”sanne” 
og trenger å bli fortalt og lyttet til, 
er vesentlig her. Det er gjennom 
språk, dialoger og sosial atferd at 
livsviktige fenomener utspiller seg. 
Det er på denne arenaen meninger 
skapes og det er her det er viktig 
å gripe fatt når vi møter familier 
i kriser og lidelser( Mc Namee 
og Gergen 1999). Språket er med 
på å utvikle relasjoner som gjør 
forandringer mulig. 

Utsettes vi for sykdom 
påkjenninger i livet vil vi forsøke å 
fi nne en mening i det plagsomme, 
en forklaring det går an å leve 
videre med. Spesielt der årsaken 
og forståelsen av sykdommen 
er komplisert og ikke deles av 
de impliserte parter, vil vår egen 
mening om hvorfor sykdommen 
eller lidelsen nettopp rammet 
meg og hva den egentlig skyldes, 
bli sentral i hvordan man mestrer 
denne. I en familie kan ofte disse 
meningene være ulike. Historiene 
familiemedlemmene forteller kan 
også være forskjellige. En alvorlig 
syk kvinne vil fortelle ulike 
historier til sine barn, til sin lege og 
til sin ektefelle. Disse vil igjen ha 

ulike opplevelser og versjoner av 
det som rammet dem. Å samskape 
opplevelsene til en felles historie 
det går an å leve, eller for den saks 
skyld, dø med, blir sentralt i en slik 
tenkning. 

I tråd med dette fi kk den 
narrative retningen stor innfl ytelse 
innen familieterapifeltet. Her ble 
historiefortelling helt sentralt 
(White og Epston 1990, Lundby 
1998). At vi skaper våre liv 
gjennom de historiene vi forteller 
om dem, ble en forståelse som førte 
til nyskaping av historier. Vi kan 
alle fortelle minst to forskjellige 
historier om våre liv. Vi gjør noen 
valg når vi velger den ene. Enkelt 
sagt: slik forblir noen ofre, andre 
vinnere i livet. Resilience- begrepet 
har også blitt knyttet til en slik 
tenkning (Black og Lobo 2009). 

Ved å ha forkastet troen på 
at noen ha et objektivt svar på 
andres lidelser og opplevelser, ble 
den tradisjonelle ekspertrollen 
utfordret. Kan terapeuten, legen 
eller sykepleieren ta på seg rollen 
som objektive granskere av 
menneskers liv og lidelser? En 
ydmyk og respekterende holdning 
som i større grad bidro til å lytte 
til familien og enkeltmenneskenes 
egen mening, valg og forståelse, sto 
til en viss grad i kontrast til den 
tidlige systemteoriretningen som 
trodde mer på en aktiv terapeutrolle 
med klare interveneringer. Et 
dialogperspektiv bidrar mer til 
en holdning og en forståelse som 
vil kunne være hensiktsmessig 
der kompliserte systemer møtes, 
eksempelvis i en familie i møte med 
sykdom og lidelser. 

Denne tenkningen har inspirert 
ulike terapeuter og bidratt til fl ere 
metoder og modeller: I Finland 
har psykologen Jaakko Seikkula 
(2000) utviklet sin nettverksterapi 
ved hjelp av ”öppna samtaler”, han 
mener selv at nettverket og dialog 
er vesentlig for å komme gjennom 
en hvilken som helst krise. I Norge 
har psykiater Tom Andersen fått 
stor betydning innen familieterapi, 
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psykisk helsevern og veiledning 
med sine refl ekterende prosesser 
(2005) og sin tro på en ydmyk, 
respektfull og anerkjennende 
måte å møte familier på. Språk, og 
menneskers subjektive opplevelser 
og mening ble satt på dagsorden. 
Slik sett ble fenomenologisk og 
hermeneutisk tenkning knyttet 
nærmere familieterapifeltet. 

I somatisk medisin og sykepleie, 
der bestillingen ikke primært 
er familieendring, vil en slik 
holdning føre til at hele familien 
og hjelpeapparatet sammen er på 
leting etter gode måter å håndtere 
livet med sykdom og lidelse på. 
Har vi med et konglomerat av 
forståelser å gjøre, er det som er det 
beste for ett medlem av familien 
ikke nødvendigvis det beste for et 
annet. 

Helt fra tidlig 1980-tallet har 
sykepleiefaget blitt påvirket av 
fenomenologiske og hermeneutiske 
strømninger, og erkjennelses-
teoretiske spørsmål er satt på dags-
ordenen. Begreper som opplevelse, 
mening og kontekst ble aktualisert. 
Ved å knytte familieperspektivet 
til en slik tenkning reiste det seg 
enkelte kritiske røster til den tidlige 
systemteoretiske kartleggingen og 
interveneringen. Familien ble lett 
”sjelløs” i et slikt perspektiv, hevdet 
den kanadiske sykepleierne Hartrick 
og Lindsey (1995). To viktig 
aspekter ved deres teori var at:
– Livserfaringer er relasjonelle, 

som vil si at de deles mellom 
mennesker.

– Objektivitet er ikke mulig da 
menneskets livserfaring alltid er 
kontekstuell. 

 Samtidig bygget de på system-
teoretisk grunnideer ved å være 
opptatt av relasjoner og sirkulære 
sammenhenger.

Dette er ikke ukjente tanker 
for sykepleiere i dag, begreper 
som opplevelse, mening, språk 
og dialog har blitt aktualisert i 
fl ere sammenhenger. Imidlertid 
blir vi svært ofte fanget av 

rutiner og prosedyrer og styrt av 
rapporteringssystemer og kravet 
om sikker viten. Jo mer rigide 
behandlingssystemer er, dess 
vanskeligere er det å fange opp 
familiens kompleksitet. 

Impulser hentet fra 
familieteorifeltet som 
nettverkstenkning, refl ekterende 
prosesser, og Karl Tomm sine 
spesielle spørsmålsstillinger 
(1989), og narrativ teori, har blitt 
benyttet i sykepleiesammenheng 
spesielt knyttet til veiledning og 
psykisk helsearbeid (Vatne 2006, 
Teslo 2006). I større grad bør 
denne kunnskapen kunne benyttes 
innenfor generell sykepleie i møte 
med familier. Vi må erkjenne at 
det ikke bare er sykdommen som 
sådan som skaper problemer for 
familiene. Meningen og forståelsen 
knyttet til sykdommen, den måten 
de tar den på og hva lidelsen gjør 
med samspillet i familien, kan være 
de største utfordringene. Når noe 
føles meningsløst, kan det vanskelig 
rettes på ved hjelp av standardiserte 
oppskrifter. Skape mening må skje i 
relasjoner. 

Oppsummering og diskusjon
Jeg har her presentert tre ulike 
perspektiver i møte med familier 
som opplever sykdom og lidelser. 
De bygger til dels på ulike viten-
skapsidealer og er til dels også 
”barn av sin tid”. Det er viktig å si 
at det å plassere teorier i bestemte 
kategorier også er en konstruksjon. 
På fl ere områder vil tenkningen 
innen de ulike perspektivene fl yte 
over i hverandre. 

 Det er viktig å understreke at 
familiers primære ønsker er kunn-
skap, informasjon og opplæring. I 
sykepleiesammenheng er familie-
terapeutiske metoder mer eller 
mindre brukbare. Det er uansett 
viktig å vite hva bestillingen er. 
Sjelden er det eksplisitt familie-
forandring som står på bestillingen 
i en somatisk kontekst. Likevel er 
kunnskaper om samspill, relasjoner 
og strukturer i familien viktig. Her 

kommer systemteori inn som en 
sentral kunnskapskilde.

Dialog og åpne samtaler skaper 
felles meninger og bidrar til 
konstruktive prosesser i familien 
Ved å dele smerten og få fortalt sine 
historier kan en ny plattform for 
familier skapes. 

Kriser, langvarige lidelser 
og tap i familier kan skape 
psykiske lidelser og sykdom. I 
et forebyggingsperspektiv er det 
ytterst nødvendig å ta familien på 
alvor. 

Det er viktig å understreke at 
alle perspektivene setter fokus på 
familien og de nære omgivelsene. 
De trenger ikke å utelukke 
hverandre. Forhåpentligvis vil 
praksisfeltet benytte kunnskap fra 
alle perspektivene. For eksempel 
vil nye krav om brukermedvirkning 
og øket pasientengasjement føre 
til en endring i det paternalistiske 
og ensrettede kunnskapssynet som 
i stor grad har vært rådene innen 
medisin og sykepleie. Vektlegging 
av dialog og meningsutveksling vil 
føre til en ny ”samskaping” hvor 
den biomedisinske kunnskapen 
også har sin stemme. 

Som sykepleier må vi alltid huske 
at omsorg og god behandling av den 
syke, alltid er den viktigste støtten vi 
kan gi til familier og pårørende, men 
samtidig gjøre JoyseTravelbees ord 
til våre: 

”If nurse could remember that 
whenever she assist a family 
member, whenever she encourages 
or supports him, talks with him, is 
considerate of him and performs 
small acts off kindness, she is 
assisting the ill person” 

Travelbee 1971 s.188

Møte med familier rammet av sykdom og lidelse
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Familiesamtaler 
ved kreftsykdom
Barn, ungdom og foreldres erfaringer med 
deltagelse i et familieprogram når en av 
foreldrene var uhelbredelig kreftsyk

Kari Elisabeth Bugge er Faglig leder 

av Seksjon for Sorgstøtte og 1. lektor 

ved Senter for helsefremmende arbeid, 

Akershus universitetssykehus. Hennes 

spesialområde er barn og ungdom 

som pårørende og etterlatte. Hun 

har utviklet støttemetoder, gjort fl ere 

forskningsstudier og skrever bøker og 

hefter om emnet.

Det vil her bli beskrevet og vist resultater av et familieprogram som ble utviklet, utprøvd og vitenskapelig evaluert i 
et samarbeid mellom Ullevål universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet ved Divisjon 
Kongsvinger i perioden 2004-2007. Hensikten med familieprogrammet var å styrke foreldrerollen, familiesamspillet, 
og barn- og ungdoms mestring i en situasjon med alvorlig sykdom i familien. Intervensjonene er basert på å styrke 
familiens samhandlingsressurser, foreldrenes oppmerksomhet mot barna og deres behov i sykdomssituasjonen og på 
å styrke barn og ungdoms mulighet til å mestre situasjonen på en god måte. Tilbudet utgikk  fra familiens ønsker 
og behov med respekt for den enkelte families samhandlingsmønster og mestringsstategier, der barnas situasjon 
ble fokusert og styrket. Resultatene av evalueringsstudien, der 12 barn/ungdom og 13 foreldre ble dybdeintervjuet, 
viser at både barn, ungdom og foreldre var svært fornøyde med tilbudet som hadde bedret kommunikasjonen innad i 
familien, gitt barn og ungdom svar på spørsmål de hadde, gitt forståelse for egne og familiemedlemmers reaksjoner, 
gitt forståelse for og bekreftelse på egen betydning i familien, gitt kunnskap om nye mestringsstrategier og håp for 
framtiden. Foreldrene mente tilbudet burde gjøres obligatorisk til alle som fi kk en uhelbredelig diagnose.

Bakgrunn
Barn og ungdoms reaksjoner, 
mestring og behov for støtte 
når foreldre er alvorlig syke 
bør få mer oppmerksomhet av 
helsepersonell. Endringer i Lov 
om Spesialisthelsetjenester og 
Lov om Helsepersonell i 2010 
vil endre på dette. Den terminale 
delen av sykdommen er spesielt 
stressende og mange studier viser 
at barn strever med frykt, tristhet, 
angst, sinne, tilbaketrekning og 
skyldfølelse (Helseth & Ulfsæt 
2003, Huizinga m/fl , 2003, Siegel 
m/fl .1996, Visser m/fl .,2005). 
Forskning har vært opptatt av 
aldersforskjeller i forhold til barn 
og ungdoms reaksjoner. Mindre 
barn, 4-6 år, forstår ofte ikke årsak 
og virkninger av sykdommen og 
kan bli emosjonelt overveldet. Barn 
i alderen 7-12 forstår virkningen av 

vanskelig å snakke med sine barn 
om kreft, og ofte undervurderer 
deres behov for informasjon om 
situasjonen (Kroll 1998) fordi er 
redde for å skremme barn og ta bort 
håpet (Barnes et al. 2000, Buxbaum 
& Brant 2001). 

Elmberg et al. (2005) beskriver 
foreldrenes erfaringer med hvordan 
kreft forstyrrer det normale 
familielivet og den naturlige 
omsorgen de vanligvis gir sine barn. 
Foreldrene i denne studien ønsket 
støtte til å fortelle sine barn om 
kreft, og til hvordan de skulle støtte 
barnas reaksjoner og følelser på 
diagnose og prognose. Sykepleier 
bør ha en klar rolle i å støtte 
foreldre og barn, og foreldre med 
kreft har i studier fortalt hvordan 
de ville sette pris på slik støtte 
(Helseth & Ulfsæt 2005, Barnes et 
al. 2000).  

sykdommen men kan ha tendens 
til å unngå sterke emosjoner, 
mens ungdom ofte opplever 
konfl ikt mellom selvstendighet og 
tilknytning til den syke foreldren.

Ikke overraskende viser forskning 
at foreldre som har en livstruende 
sykdom opplever angst, ubehag, 
depresjon og andre emosjonelle 
vansker (Maguire 1994, Barnes et 
al. 2002), som direkte får betydning 
for deres rolle som foreldre og 
ivaretagelse av barna. Studier har 
vist at barns angstnivå er relatert 
til om de er og hvordan de er 
fortalt om foreldrens sykdom og 
den åpenhet som er i familien om 
sykdomssituasjonen og forholdet 
mellom foreldre og barn (Siegel 
et al. 1996, Welch et al. 1997, 
Sneeuw et al. 1999, Benzein et al. 
2001, Buxbaum & Brant 2001).
Studier viser at foreldre synes det er 
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Det er på bakgrunn av disse 
behovene vårt program er utviklet 
for familier med barn mellom 5-18 
år, der vi har tatt hensyn til barn 
og ungdoms alder og modenhet, 
sykdommens egenart og familiens 
situasjon. 

Oppbygging av familieprogrammet
Hensikt med familieprogrammet;
• Støtte familien til å snakke om 

sykdommen og det som er relatert 
til sykdomssituasjonen.

• Gi barn og ungdom kunnskap og 
trygghet i forhold til situasjonen 

 og framtiden.
• Støtte familiene til å se barnas 

behov og hvor de kan få hjelp om 
problemer oppstår.

• Støtte familien til å planlegge 
framtiden.

Familieprogrammet skal hente fram 
styrker og ressurser i familien og 
bygge på disse i samhandlingen 
og løsningsforslagene. Å bekrefte 
foreldre og barns anstrengelser i 
sykdomssituasjonen er med på 
å styrke deres ressurser, og gir 
familien mulighet til å se løsninger 
på problemer de står overfor. 
Familieprogrammet skal også øke 
foreldrenes oppmerksomhet mot 
barnas behov, og føre til at de lettere 
identifi serer når barna trenger støtte 
og hjelp, og at de på en god måte 
for barna involverer dem i familiens 
situasjon.

Familieprogrammet bygget 
på den forståelse av mestring 
som er utviklet videre fra  Libo 
(i Sommerschild, 1998, Bugge 
2006) der de to komponentene; 
tilknytning og kompetanse er 
nødvendig for at barn skal utvikle 
motstandskraft og egenverd. 
Under tilhørighet er tre områder 
nødvendig; 1) minst en fortrolig 
2) forutsigbarhet, bekreftelse og 
tilhørighet til familien 3) å ha et 
nettverk med fellesskap i verdier 
og sosial støtte. Under kompetanse 
er det fem områder 1) å kunne noe 
(om sin situasjon og framtid), 2) å 
være til nytte 3) å få og ta ansvar 4) 

å utfolde nestekjærlighet 5) møte 
og mestre motgang. 

Familieprogrammet gikk 
over 4-6 uker. Programmet 
bygget på en tidligere utviklet 
familieintervensjon for familier der 
en forelder har en stemningslidelse 
(Beardslee m/fl ., 2003), og var 
prosessorientert der spørsmål og 
forslag til løsninger fi kk tid til å 
modnes og tillitt kunne vokse fram. 
Det var psyko-edukativ ved at 
kreftsykepleieren gav informasjon 
og kunnskap både om sykdommen 
og opplevelse av situasjonen som 
familier i tilsvarende situasjon 
hadde hatt. Programmet var 
støttende ved at ressurser ble 
hentet fram og bekreftet, og at 
mestringsforslag ble understøttet 
og utviklet sammen med familien. 
Familieprogrammet er laget slik at 
det er mulig å bruke programmet 
ved onkologiske poliklinikker, 
onkologiske sengeavdelinger, ved 
Kompetansesenter for lindrende 
behandling, ved Hospice eller andre 
palliative enheter. Samtalene kan 
foregå på sykehus eller hjemme hos 
pasienten avhengig av situasjon. 

Innhold i familietilbudet
1. Familiesamtale. Dette var et 

kort møte for å bli kjent og gi 
informasjon om familietilbudet 
til alle i familien.

2. Foreldremøte. Her snakket 
prosjektmedarbeiderne med 
begge foreldrene om deres 
erfaringer med foreldrerollen, 
familiens mestring og 
barnas reaksjoner og behov 
i sykdomsperioden (Bugge, 
Røkholt, 2009). Det ble planlagt 
hva de ønsket å ta opp i 
familiesamtalene. 

3. Barnas møte. En 
prosjektmedarbeider snakket 
med et barn av gangen om 
hans/hennes erfaringer i 
sykdomssituasjonen og de 
forandringer sykdommen hadde 
skapt i livet både for ham/henne 
selv og for familien. Barna ble 
bedt om å tegne et nettverkskart 

og spesielt vise hvem de snakket 
med om sykdomssituasjonen. 
De ble spurt om de 
hadde noen spørsmål om 
sykdommen og behandlingen. 
Prosjektmedarbeiderne 
gav barna alderstilpasset 
informasjon om normale 
reaksjoner barn og ungdom 
kunne ha og hvordan de best 
skulle håndtere reaksjonene. Det 
ble også planlagt hva de skulle ta 
opp i familiesamtalene (Bugge, 
Røkholt, 2009).

4. Familiesamtale 1. Dette var 
et møte der både det foreldre 
og barn ønsket å ta opp ble 
diskutert. Familiens styrker ble 
kartlagt og diskutert.

5. Familiesamtale 2. Her var 
fokuset framtiden og hvordan 
familien eventuelt kunne bruke 
sine styrker og evtuelt hvor de 
kunne få mere hjelp. 

                                   
Ulike strategier ble utviklet og 
brukt i de forskjellige møtene 
som kommunikasjonsteknikker, 
bøker, ekspressive teknikker 
som skriving og tegning (Bugge, 
Røkholt, 2009). Blant annet ble 
det brukt en familieoppgave der 
hver familiemedlem måtte skrive 
og si noe til alle i familien om hva 
de syntes de var fl inke til eller 
egenskaper de satte pris på.

Familietilbudet er beskrevet i en 
Manual (kan fås ved henvendelse 
til sorg@ahus.no). Manualen gir 
en innføring i familietilbudets 
teoretiske fundament, mulig 
oppbygging av familietilbudet (som 
må tilpasses hver enkelt families 
situasjon), tematiserte spørsmål 
for å kartlegge og styrke familiens 
situasjon, hjelpemidler i samtale 
med barn og ungdom, forslag til 
hjelpetiltak, dokumentasjonsrutiner 
og pedagogisk modell for å 
lære å bruke familietilbudet. 
Familieprogrammet skal kunne 
gjennomføres av spesialsykepleiere 
innen kreftomsorg eller andre med 
tilsvarende kompetanse.



I kliniske studier viste Emend® (aprepitant, MSD) 
en signifikant bedre kvalmestillende effekt 
gitt i en kombinasjon til pasienter som fikk 
cytostatika enn hos kontrollgruppen (p=0.0061, 
p=0.0172). Den samme gode effekten så man 
også ved gjentatte cytostatikakurer*1,2 
(p=0.0061, p=0.0172).

Før forskrivning av EMEND®, se preparatomtalen.
*Se studiedesign
EMEND® er et registrert varemerke tilhørende Merck & Co. Inc., Whitehouse Station, NJ, USA.
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Ref.1. de Wit R et al. European Journal of Cancer 2004; 40(3): 403-410. Studiedesign: Kombinert analyse av to multisenter, randomiserte, dobbelt-blinde, parallell-gruppe, placebokontrollerte studier med cisplatin 
jomfruelige pasienter >18 år. 1099 pasienter behandlet i opptil seks sykli med cisplatin basert cytostatika. To armer; Emend armen;aprepitant (APR)125mg, ondansetron (OND) 32mg iv + dexamethason (DEX) 12mg 
på dag 1, APR 80mg og DEX 8mg på dag 2-3, og DEX 8mg på dag 4. Kontrollarmen; OND 32mg iv og DEX 20 mg på dag 1 og DEX 8mg x 2 (bid) på dag 2 -4. Primært endepunkt; kombinert ikke kvalme og ikke 
noen episoder med oppkast. Ref.2. Herrstedt J et al. Cancer 2005; 104(7): 1548-1555. Studiedesign: Randomisert, dobbel-blind studie med 866 cancer mamma pasienter som tidligere ikke hadde fått cytostatika og 
ble behandlet med cyclophosphamide alene eller med doxorubicin eller epirubicin. To armer; Emend regime på dag 1;125mg aprepitant (APR), ondansetron (OND) 8mg og dexamethason (DEX) 12mg før cytostatika 
og OND 8mg 8 timer etterpå. På dag 2-3; APR 80mg hver dag. Kontrollarmen på dag 1; OND 8mg og DEX 20mg før cytostatika og OND 8mg 8 timer etterpå. Dag 2-3; OND 8mg x 2 pr dag. Primært endepunkt var 
antall pasienter med komplett respons (KR= ikke kvalme eller behov for tilleggsmedikasjon) i syklus 1. Effekt endepunkter for syklusene 2-4 var sannsynligheten for KR og vedvarende KR for alle syklusene. 

C Emend MSD
 Antiemetikum.  ATC-nr.: A04A D12
 KAPSLER 80 mg og 125 mg: Emend: Hver kapsel inneh.: Aprepitant 80 mg, resp. 125 mg, sukrose 80 

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

3
-antagonist. Anbefalt dose er 125 mg gitt 1 time før 

kjemoterapibehandling på dag 1, og 80 mg 1 gang daglig på dag 2 og 3. I studier er følgende regime 
benyttet:

 Sterkt emetogent kjemoterapiregime:     
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
 Aprepitant   125 mg 80 mg  80 mg ingen
 Deksametason 12 mg oralt 8 mg oralt 8 mg oralt 8 mg oralt
 Ondansetron 32 mg i.v. ingen ingen ingen
 Moderat emetogent kjemoterapiregime:     
   Dag 1 Dag 2 Dag 3
 Aprepitant 125 mg 80 mg 80 mg
   Deksametason 12 mg oralt ingen ingen
   Ondansetron 2 × 8 mg oralt ingen ingen
 Kan tas med eller uten mat. Kapslene må svelges hele. Ivemend: Infusjonsvæske: Ivemend 115 mg som 

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

 Sterkt emetogent kjemoterapiregime: 
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
 Ivemend 115 mg i.v. ingen ingen ingen 
 Aprepitant ingen 80 mg oralt 80 mg oralt ingen
 Deksametason 12 mg oralt 8 mg oralt 8 mg oralt 8 mg oralt
 Ondansetron 32 mg i.v. ingen ingen ingen 
 Moderat emetogent kjemoterapiregime:     
   Dag 1 Dag 2 Dag 3
 Ivemend 115 mg i.v. ingen ingen
  Aprepitant ingen 80 mg oralt 80 mg oralt
  Deksametason 12 mg oralt ingen ingen
  Ondansetron 2 × 8 mg oralt ingen ingen
 Barn: Anbefales ikke til barn <18 år.
  Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for preparatets innholdsstoffer. Skal ikke gis samtidig med pimoz-

id, terfenadin, astemizol eller cisaprid. Hemming av CYP 3A4 forårsaket av aprepitant kan føre til økte 
plasmakonsentrasjoner av disse legemidlene og potensielt forårsake livstruende reaksjoner.

  Forsiktighetsregler: Må brukes med forsiktighet ved moderat og alvorlig leverinsuffisiens. Må gis med 
forsiktighet ved samtidig behandling med oralt administrerte legemidler som primært metaboliseres via 
CYP 3A4. Effekten av Emend på farmakokinetikken til CYP 3A4-substrater gitt oralt, er kraftigere enn 
effekten når de blir gitt intravenøst (se Interaksjoner). Kjemoterapeutika som metaboliseres via CYP 3A4 
(f.eks. etoposid, vinorelbin) bør brukes med forsiktighet. Samtidig behandling med irinotecan kan resul-
tere i økt toksisitet og må utøves med spesiell forsiktighet. Samtidig administrering av derivater av 
sekalealkaloider (CYP 3A4-substrater) kan føre til økte plasmakonsentrasjoner av disse legemidlene. 
Forsiktighet anbefales pga. potensiell risiko for sekalerelatert toksisitet. Samtidig administrering med 
warfarin fører til nedsatt protrombintid (INR). Ved kronisk behandling med warfarin, må INR overvåkes 
nøye i løpet av behandlingen og i 2 uker etter hver 3-dagers kur med aprepitant. Effekten av hormonelle 
antikonsepsjonsmidler kan reduseres under bruk og i 28 dager etter avsluttet bruk av aprepitant. Alternativ 
prevensjon bør benyttes under behandling og i 2 måneder etter siste dose med aprepitant. Samtidig 
behandling med sterke CYP 3A4-indusere (f.eks. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital), 
resulterer i reduserte plasmakonsentrasjoner av aprepitant og må unngås. Samtidig administrering av 
aprepitant og johannesurt anbefales ikke. Samtidig behandling med CYP 3A4-inhibitorer (f.eks. ritonavir, 
ketokonazol, klaritromycin, telitromycin), kan resultere i økte plasmakonsentrasjoner av aprepitant og må 
utøves med stor forsiktighet. Aprepitant kapsler må ikke brukes ved fruktoseintoleranse, glukose-galak-
tosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Ivemend skal ikke gis som bolusinjeksjon, men skal 

fortynnes og gis som langsom i.v. infusjon. Skal ikke gis i.m. eller s.c. Mild trombose på injeksjonsstedet 
er sett ved høyere doser. Dersom det oppstår tegn eller symptomer på lokal irritasjon, skal infusjonen 
avsluttes og startes opp igjen i en annen vene. Interaksjoner: Fosaprepitant omdannes raskt til aprepitant 
når det gis i.v. Det er sannsynlig at legemidler som interagerer med aprepitant gitt oralt også vil interagere 
med fosaprepitant. Aprepitant er substrat, moderat hemmer og induser av CYP 3A4 og CYP 2C9-induser. 
I løpet av behandlingen hemmes CYP 3A4 og plasmakonsentrasjonen av legemidler som metaboliseres 
via enzymet kan økes. AUC for oralt administrerte CYP 3A4-substrater kan bli opptil ca. 3 ganger høyere 
i løpet av en 3-dagers behandling. Effekten på intravenøst administrerte CYP 3A4-substrater antas å være 
mindre. Etter behandlingsslutt forårsaker aprepitant en forbigående moderat induksjon av CYP 2C9 og en 
forbigående mild induksjon av CYP 3A4, og plasmakonsentrasjonen av substrater som elimineres av 
disse kan bli redusert. Denne effekten er klinisk ubetydelig 2 uker etter avsluttet behandling. Mild induk-
sjon av glukuronidering er sett når 80 mg aprepitant gis oralt i 7 dager. Forsiktighet anbefales når warfa-
rin, acenokumarol, tolbutamid, fenytoin eller andre legemidler som metaboliseres via CYP 2C9 gis i løpet 
av denne perioden. Ved samtidig bruk med aprepitant må vanlig oral deksametasondose reduseres med 
ca. 50%, vanlig i.v. metylprednisolondose med ca. 25%, og vanlig oral metylprednisolondose med ca. 
50%. Under kontinuerlig behandling med metylprednisolon kan AUC for metylprednisolon reduseres i 
løpet av de 2 første uker etter doseringsstart av aprepitant. Potensielle effekter av økte plasmakonsentras-
joner av midazolam eller andre benzodiazepiner metabolisert via CYP 3A4 (alprazolam, triazolam), må 
vurderes når disse gis sammen med aprepitant. Infusjon av 100 mg fosaprepitant over 15 minutter sam-
men med diltiazem 120 mg 3 ganger daglig, hos pasienter med mild til moderat hypertensjon, gir 1,4 
ganger økt AUC for diltiazem og liten reduksjon i blodtrykk. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: 
Skal ikke brukes under graviditet med mindre det er helt nødvendig. Muligheten for reproduksjonstok-
siske effekter er ikke klarlagt. Mulige effekter på reproduksjon pga. endringer i nevrokininreguleringen 
er ukjent. Overgang i morsmelk: Ukjent. Utskilles i melk hos diende rotter. Amming anbefales ikke. 
Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse, diaré, dyspepsi, raping. Luftveier: 
Hikke. Metabolske: Anoreksi. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Øvrige: Asteni/tretthet. Mindre hyp-
pige: Blod: Anemi, febril nøytropeni. Gastrointestinale: Kvalme, sure oppstøt, smaksforstyrrelser, maveu-
behag, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, perforerende duodenalsår, oppkast, mavesmerte, tørr 
munn, inflammatorisk tarmsykdom, flatulens, stomatitt. Hud: Utslett, akne, fotosensibilitet, hyperhidrose, 
oljeaktig hud, kløe, hudlesjoner. Hørsel: Tinnitus. Luftveier: Faryngitt, nysing, hoste, postnasalt drypp, 
halsirritasjon. Metabolske: Vektøkning, uttalt tørste. Muskel-skjelettsystem: Muskelkramper, myalgi. 
Nevrologiske: Unormale drømmer, kognitive lidelser. Psykiske: Forvirring, eufori, engstelse. 
Sirkulatoriske: Bradykardi, hetetokter. Syn: Konjunktivitt. Urogenitale: Polyuri, dysuri, pollakisuri. 
Øvrige: Ødem, rødme, ubehag i brystet, døsighet, tørste, candidainfeksjon, stafylokokkinfeksjon. 
Laboratorieverdier: Vanlige: Økning i ALAT og ASAT. Mindre vanlige: Økning i alkalisk fosfatase, 
hyperglykemi, mikroskopisk hematuri, hyponatremi, vekttap. Ett tilfelle av Stevens-Johnsons syndrom, 
samt ett tilfelle av angioødem og urticaria er rapportert. Hardhet og smerter på injeksjonsstedet ved i.v. 
administrering. Følgende er sett ved behandling med aprepitant 40 mg: Smerter i øvre del av buken, 
unormale tarmlyder, dysartri, dyspné, hypoestesi, insomnia, miose, kvalme, sanseforstyrrelse, maveube-
hag, redusert synsskarphet, hvesing. Ett tilfelle av obstipasjon og ett tilfelle av subileus er sett ved høyere 
dose av aprepitant. Overdosering/Forgiftning: Enkeltdoser opptil 200 mg fosaprepitant er generelt godt 
tolerert hos friske personer. Ved ev. overdose må aprepitant seponeres og generell støttebehandling og 
overvåking iverksettes. Pga. aprepitants antiemetiske virkning kan legemiddelindusert brekning ikke 
forventes å være effektivt. Aprepitant kan ikke fjernes ved hemodialyse. Se Giftinformasjonens anbefalin-
ger A04A D12. Egenskaper: Klassifisering: Antiemetikum. Virkningsmekanisme: Fosaprepitant er 
prodrug og omdannes raskt til aprepitant når det gis i.v. Aprepitant er selektiv høyaffinitetsantagonist for 
human substans P neurokinin 1 (NK1)-reseptorer. Absorpsjon: Gjennomsnittlig absolutt oral biotilgjen-
gelighet: 67% for 80 mg og 59% for 125 mg. T

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

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

Sist endret: 18.09.2008
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Forskningsmetode 
Kvalitative intervjuer avdekket 
familiemedlemmenes forståelse 
og syn på familietilbudet og gav 
deltagerne mulighet til å beskrive 
sin situasjon med egne ord (Kvale 
1996). Analyse av disse intervjuene 
gjorde det mulig å avdekke hvordan 
programmet møtte familienes behov 
ved alvorlig sykdom i familien og 
synliggjøre multiple perspektiv, 
kontekstualisert mening og erfaringer 
fra deltagerne i familieprogrammet. 

Seks pasienter som fylte utvalgs-
kriteriene ble inkludert i studien. 
De hadde alle vært gjennom hele 
familieprogrammet. Foreldrene 
forespurte så barna om de ville 
delta ved hjelp av skriftlig 
informasjon tilpasset alder. Alle 
barna i de seks familiene valgte 
å delta i evalueringsstudien. De 
12 barna var mellom 6 og 16 år, 
men en gjennomsnitts alder på 
9 år. Det var 8 jenter og 4 gutter. 
Det var 2 mødre som var syke 
og 4 fedre. Sykdomsperioden 
varierte fra 3 måneder til 8 år, 
men en gjennomsnittstid på 2,3 
år. Sykdommens alvorlighet var 
inklusjonskriterie ikke hvor langvarig 
sykdommen hadde vært eller den 
daglige fungeringen til pasienten. 
Pasientenes gjennom-snittsalder 
var 42 år. 2 av pasientene ble ikke 
intervjuet da de døde før intervjuene 
fant sted. 3 av pasientene var skilt, og 
2 hadde nye partnere. 5 ektefeller, 3 
ekspartnere og 1 ny ektefelle til en av 
de fraskilte deltok i studien.

Alle informantene ble intervjuet 
en gang opptil 6 uker etter at 
familieprogrammet ble avsluttet.

Kvales(1996) analyse ble benyttet 
der data ble analysert i tre forskjellige 
kontekster; selvforståelse, common 
sense (fellesforståelse) og teori. 
Resultatene i studien er presenteret 
i forhold til familieprogrammet 
teoretiske fundament, mesting for 
foreldrene/familien og mestrings-
teorien for barn og ungdom.

Resultater av evalueringsstudien
Barn og ungdoms erfaringer med 
Familieprogrammet i forhold til 
mestringsvilkåret tilknytning 
(Bugge m/fl .2008:

Hjelp til å sette ord på/snakke om 
sykdomssituasjonen
• å få økt trygghet ved å snakke om 

det vonde
Bare det å få mulighet til å snakke 
om det vanskelige opplevde mange 
barn som en lettelse. Noen hadde 
opplevd det vanskelig å snakke 
med foreldrene sine om situasjonen 
fordi de allerede hadde nok med 
å håndtere situasjonen. Jo eldre 
barna var, jo mere hensyn tok de til 
foreldrenes situasjon. 

 ” Jeg synes egentlig at det var 
veldig bra ( å snakke alene med 
prosjektmedarbeiderne). Jeg snakker 
ikke med dem(foreldrene) om at jeg er 
redd for at fatter’n skal dø. Jeg liker 
egentlig ikke å snakke om det. De har 
jo sine egne problemer. Jeg kan ikke 
tenke på en gang vi har snakket om 
det i familien. Jeg var jo mye kvalm 
og sånn da. Det er vel det at man går 
med så mye innestengt i seg og ikke 
vil snakke med noen” (gutt 15år)

• åpnet for dialog innad i familien
Noen barn opplevde at gjennom 
erfaringer med at de kunne snakke 
åpent i familiesamtalen og at de 
visste mere om situasjonen gjorde 
at kommunikasjonen i familien ble 
mindre anstrengt.

 ” Etter disse møtene har det blitt 
annerledes. Nå kan vi (i familien) 
snakke åpent om det.” (jente 12 år)    

• “godt å snakke alene, godt å snakke 
sammen”

Å være på nøytral grunn og snakke 
fritt opplevde mange av barna som 
godt. En blanding av individuelle 
samtaler og familiesamtaler ble av 
barna vurdert som svart bra. 

 ” Ja, vi snakket om at jeg er 
redd for at han skal dø på et av 

møtene. Det snakket jeg med henne 
(prosjektmedarbeideren) om først 
(jente 6 år).”

Forutsigbarhet i 
sykdomssituasjonen
• å få vite mere om sykdommen og 

livsutsiktene
Mange av barna lurte på hvor lenge 
den syke kunne leve, og tenkte mye 
på dette. Noen av barna var redd 
den syke plutselig kunne dø. Å få 
vite mere om livsutsiktene og at 
de ble lovet å bli informert så snart 
det skjedde endringer gav mere 
trygghet. 

• å få stille de vanskelige 
spørsmålene gir ro

Noen av barna fortalte at foreldrene 
aldri hadde snakket om at den syke 
kunne dø av sykdommen, men at 
de hadde tenkt på det selv og vært 
redde for det. Barna pleide heller 
ikke å spørre, selvom det var mye 
de lurte på. De oppleved på en måte 
at de tok hensyn til foreldren, og 
foreldren tok hensyn til dem. Dette 
skapet en avstand mellom barna og 
den syke. 

 ”Han (pasienten) hadde ikke fortalt 
så mye for disse møtene, for han 
ville skåne meg og jeg spurte ikke for 
jeg hadde lyst til å skåne ham. Ja, 
jeg tenkte at vi kunne få luftet noe(i 
møtene) som jeg ikke hadde turt å 
spørre om å sånn.”(jente 12 år)

Tydeliggjorde familiens styrker og 
betydning for hverandre
• Den enkelte fi kk bekreftet at de er 

betydningsfulle.
Mange av barna likte familieopp-
gaven med at de skulle si noe pent 
til alle i familien. De ble også svært 
glade for det pene som ble sagt 
til dem. Flere ble forbauset over 
det søsken satte pris på hos dem, 
og var fornøyde med at de kunne 
glede søsknene sine. Noen sa det 
gjorde dem stolte av familien sin. 
Flere av barna sa at å snakke sånn 
til hverandre i familien var de ikke 
vant til.

Familiesamtaler ved kreftsykdom
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 ”Vi skrev til hverandre, hva de 
andre var fl inke til og sånn. Det 
syntes jeg var fi nt. De (søsknene) ble 
glade.”(gutt 11 år)

 ”Vi sa hva vi synes om familien. Den 
(familien) er bra. Han (broren) er 
fl ink til å trøste meg. Han (faren) er 
fl ink til å passe på alt alle har det 
bra.” (jente 6 år)

• Kjærlighet og band imellom 
familiemedlemmene

Noen av barna fortalte at de hadde 
blitt fl inkere til å vise hverandre at 
de var glad i hverandre i familien, 
og i en familie hadde pasienten tatt 
opp i familiesamtalen at hun ønsket 
at stesøsknene skulle holde god 
kontakt med hverandre også etter 
pasientens død.

 ”Ja, vi er blitt fl inkere til å vise 
hverandre at vi er glad i hverandre.” 
(gutt 15 år)

 ” Hun (pasienten) sa en del om oss to 
(stesøsken). At vi skulle love henne 
at vi ikke skulle bryte kontakten, og 
at vi skulle fortsette å vare sammen.” 
(jente 16 år)

Bidrar til å bevarer minner
• å skape felles historie
Noen av barna fortalte at den syke 
forelderen laget minnebok til dem. 
I dette albumet var det bare de og 
den syke foreldren det var bilder og 
tekster om. Barna var opptatt at sin 
forhold til den syke og glad for at 
de betydde noe spesielt og hadde et 
eget forhold til foreldren

 ”Det er fi nt. Det er sånne album med 
bare mamma og oss. I mitt er det bare 
mamma og meg, i søsteren min sitt er 
det bare henne og mamma og i broren 
min sitt er det bare ham og mamma.” 
(jente 9 år)

• “å ligne på far” videreføre foreldres 
egenskaper

Å snakke om hverandres gode 
egenskaper, gjorde at familiene 
kunne spille videre på styrker de 

har. Dette dannet også grunnlaget 
for å skape gode minner.

 ”God til å spille. Musikalsk (hva faren 
sa til ham). Det er han (faren) jeg har 
arvet det av. Vi skal spille fi rehendig, 
også skal vi ta det opp og alt mulig 
sånn.” (gutt 8 år)

Blir oppmerksom på eget nettverk/
støttespillere
• samhold med søsken
Flere av barna fortalte at de støttet 
og hjalp søsken mere enn før. Flere 
fortalte at søsken hadde forandret 
seg etter at en av foreldrene ble 
syk. De var blitt mere engstelige, 
klengete på den syke, sinte men 
også noen mere hjelpsomme. Barna 
tegnet nettverkskart i enesamtalen 
og her kom ofte forholdet til søsken 
godt fram.

 ”Man skulle sette streker til de 
man synes det var best å gå til om 
man blir lei seg. Mamma, pappa, 
læreren min, bestemor og bestefar, 
også var det søsken også da. De 
likte jeg å gå til.”

• venner/skole kan være til hjelp bare 
de vet

For mange av barna hadde det vært 
vanskelig å vite hva de skulle si 
til venner. De fl este av barna som 
hadde vært åpne på foreldrens 
sykdomssituasjon, opplevde å få 
mye støtte og omsorg fra medelever 
og lærere. Noen av barna opplevde 
at medelever ertet dem mere fordi de 
selv ble lettere lei seg eller sinte enn 
før. Noen av barna hadde ikke fortalt 
venner om sykdomssituasjonen og 
syntes det begynte å bli vanskelig 
å ikke fortelle det når foreldren var 
inne i siste del av livet. Disse barna 
fi kk hjelp av prosjektmedarbeiderne 
til å fortelle om sykdomssituasjonen 
til hele klassen sin.

 ”Jeg har ikke likt å snakke om det 
med venner. Her på mandag fortalte 
vi det til klassen. Det er ganske fi nt 
at de har fått vite det, så slipper jeg å 
holde det inne”(gutt 11 år)

Barn og ungdoms erfaringer med 
Familieprogrammet i forhold til 
mestringsvilkåret kompetanse 
(Bugge m/fl ., 2008):

Økt kunnskap om sykdommen 
De barna som hadde spørsmål 
om sykdommen i forhold til 
smitte og arvelighet, fremhevet 
at det var godt å få kunnskap om 
dette, så de ikke behøvde å være 
engstelige. Flere av barna hadde 
hatt spørsmål om den syke kunne 
bli frisk, hvorfor de evtuelt ikke 
kunne bli det og om sykdommen 
gjorde vondt. Dette  fi kk de drøftet 
i familietilbudet.

 ”For jeg visste ikke så mye. Jeg 
visste ikke hvordan det utviklet 
seg, om det var veldig vondt, om 
det gikk fort, om det var smittsomt 
eller hva hun (pasienten)kunne 
gjøre av aktiviteter. Det var veldig 
godt å få vite mer” (jente 16 år)

Hjelp til å mestre og aksept for 
egne følelsesmessige reaksjoner
Flere av de mindre barna fortalte at 
de var sinte. De fi kk låne bokene 
”Det er lov å være lei seg” og ”Det 
er lov å være sint”, og fl ere av 
barna fortalte fra disse bøkene. De 
fortalte også hva de hadde lært av 
prosjektmedarbeiderne som de 
kunne gjøre når de ble sinte, som å 
trampe rundt huset, rope i skogen 
eller slå på noe som ikke tok skade 
av det.

    ”Vi fi kk sånn bok. Det er lov og være 
lei seg, det er lov å være sint. Vi fi kk 
to sånne bøker med at det er lov, også 
fi kk vi en sånn kreftbok som noen 
hadde laget. De var bra. Man skal 
ikke slå selvom man er sint. Jeg gjorde 
det før, nå litt mindre.” (jente 6år)

 Noen av barna var mere redde, og 
fortalte at da prøvde de å gjøre noe 
annet så de sluttet å tenke på det 
triste. Noen hadde problemer med å 
sove alene, andre med å få sove. De 

Familiesamtaler ved kreftsykdom
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fi kk hjelp av prosjektmedarbeiderne 
til hva de kunne gjøre med dette, 
samt at de fi kk låne ”den lille 
søvnboken (Dyregrov, 2001).

”Vi fi kk snakket om at jeg ikke fi kk 
sove. At vi kunne kjøpe noen CD’er 
og sånne ting. Jeg har fått en CD av 
søsteren min som hun har brent med 
rolig musikk.”(jente 12 år)

• Akseptere at det er vanlig å reagere
Flere av barna ønsket ikke å snakke 
om at de hadde hatt reaksjoner på 
foreldrens sykdom. For en hadde 
det tatt lang tid før han hadde 
forstått at hans psykosomatiske 
reaksjoner hang sammen med 
farens sykdom. Noen av barna 
syntes det var vanskelig å forstå 
hvorfor de skulle bli mere sinte 
fordi en foreldre var syk. De fl este 
av barna fortalte om episoder da 
de hadde vært redde, spesielt i 
forhold til sykehus innleggelser og 
forverrelse av sykdommen. Noen 
av barna fortalte at foreldre hadde 
forstått at de var redde, mens andre 
barn hadde holdt det for seg selv. 
Bøkene og fi lmene som viste barns 
reaksjoner på foreldres sykdom 
som noen av familiene fi kk låne av 
prosjektmedarbeiderne kjente de 
seg igjen i.

 ”Redd mest. Jeg tenker helst ikke noe 
på det. Jeg leker så går tankene vekk.” 
(gutt 8 år)

 ”Den var fi n (Tenkeboka til Susanne, 
bok skrevet av en jente som mistet 
moren sin i kreft).    Det er synd 
mamma har kreft, det er synd 
mamma skal dø.” (jente 6 år) 

 ”Filmen vi så var opplysende” (jente 
12 år)

• Aksept for å leve livet så vanlig som 
mulig

Mange av barna var opptatt av at 
sykdomssituasjonen skulle påvirke 
livet deres så lite som mulig. Mange 
prøvde å ikke tenke på den syke 
når de var på skolen og ha det så 

hyggelig som mulig hjemme. Noen 
tok opp i samtalene at de ønsket å 
gjøre mere av de vanlige tingene, 
og fi kk aksept og forståelse av 
foreldrene for det.

 ” Jeg tok opp at jeg hadde lyst til å 
være med på håndballkamper når jeg 
var her hos faren som var syk). Og 
det skal vi gjøre.” (jente 12år)

Kort sammendrag av foreldrenes 
erfaringer med familieprogrammet
Foreldrene opplevde at 
familieprogrammet gav dem støtte 
til å snakke med og informere 
barna sine. Foreldrene ønsket å 
informere og forberede barna sine, 
men var usikre på hva som var 
best for deres barn. Foreldrene 
gav i evalueringsstudien utrykk 
for at de hadde fått bekreftelse av 
prosjektmedarbeiderne på at de 
hadde støttet barna sine på best 
mulig måte, og de fi kk hjelp til å 
snakke om framtiden.

Foreldrene fortalte at deres barn 
spurte etter og så etter tegn på at 
de ble sykere og når døden ville 
inntre, men at de hadde vanskelig 
for å informere sine barn fordi 
de selv hadde så lite prognostisk 
informasjon.

 “Min datter på 6 år spør “kommer 
du til å dø i dag mamma”, mens min 
datter på 9 år ser etter tegn på at min 
situasjon er blitt verre (hvor mye jeg 
spiser, hvor langt jeg går etc.”

Forelderene var fornøyde 
med samarbeidet med 
prosjektmedarbeiderne og hadde 
opplevd at deres meninger var blitt 
hørt og respektert. De poengterte 
også hvor viktig det var at 
prosjektmedarbeiderne hadde god 
kunnskap om sykdomssituasjonen, 
oversikt over hjelpemuligheter  
og respekt for familiens ønsker. 
Foreldrene syntes det var godt å 
kunne sitte ned å snakke igjennom 
ulike situasjoner som kunne 
komme og hvordan de kunne 
hjelpe barna sine i dette. 

 “Å få hjelp til å planlegge den 
terminale fasen var til god hjelp 
for oss. Jeg ønsket å dø hjemme. 
Da kunne de komme til meg når de 
ønsket og hadde behov for det. Hvis 
jeg skulle være på sykehus måtte 
alle besøk planlegges. Men hvis 
jeg vil få mange anfall vil det ikke 
være hyggelig for barna at jeg døde 
hjemme. De (prosjektmedarbeiderne) 
hjalp meg til å legge en plan for begge 
utfall.”

Foreldrene ønsket både hjelp til det 
barna strevde med i situasjonen, 
men også å forebygge at barna 
skulle få problemer i framtiden. 
Foreldrene var redde for å skade 
barna ved å fortelle om sykdommen 
og framtidsutsiktene på en feil 
måte.

 “Vi har tre barn i ulik alder, med 
forskjellige behov og forståelse. Det 
er vanskelig å vite når og hvordan 
man skal informere små barn. I en 
situasjon som denne ønsker vi å gjøre 
det rette for alle barna. Vi hadde lite 
kunnskap om kreft og hvordan mestre 
en krisesituasjon med barna.”

Foreldrene beskrev hvordan 
familieprogrammet hadde gitt dem 
beder innsikt i hvordan deres barna 
hadde det og hvordan de kunne 
støtte dem. Barnas reaksjoner ble 
normalisert og dette var spesielt 
viktig i forhold til reaksjoner som 
sinne og tilbaketrekning som 
foreldre syntes var vanskelig å 
takle.

 ”jeg var såret og irritert (på grunn 
av barnas reaksjoner) og jeg var 
sint. Jeg hadde ikke kunnskap. 
Når jeg fi kk forklaringer av 
prosjektmedarbeiderne og bøker 
om reaksjoner kunne jeg forstå. De 
(barna) var fullstendig normale.”
 

Foreldrene likte også godt å 
jobbe med familiens styrker og 
bruke disse styrkene til å skape 
gode minner og til planlegging 
av framtiden. Foreldrene beskrev 
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også hvordan de syntes det 
var lettere å ta imot hjelp etter 
familieprogrammet og at de hadde 
fått informasjon om hjelpetilbud 
de ikke før hadde kjent til. En 
grundigere presentasjon av 
teorier og resultater fra foreldre er 
beskrevet i Bugge m/fl ., 2009.

Oppsummering og konklusjon
Både foreldre og barn beskriver at 
de likte programmets utforming og 
de som gjennomførte programmet. 
Foreldrene beskrev hvordan 
de skulle ønske at programmet 
var obligatorisk for alle familier 
der en forelder var uhelbredelig 
syk, og at tilbudet hadde 
kommet samtidig med at de fi kk 
informasjon av legen om dårlig 
prognose. Mange opplevde de 
hadde slitt unødvendig og brukt 
mye unødvendig energi før de ble 
presenteret for familietilbudet. 
Helsepersonell har erfaringer fra 
mange familier de har møtt, for de 
aktuelle familiene var det første 
gang de opplever en uhelbredelig 
sykdomssituasjon. Andre studier 
(Thastrum m/fl ., 2006) av 
intervensjoner ved kreftsykdom gir 
lignende resultater. Helsepersonell 
må bruke sine kunnskaper 
og erfaringer til å bekrefte, 
styrke og lyse inn i framtiden 
for familier der en forelder er 
uhelbredelig syk. Resultatene av 
studien tyder på at sykepleiere 
eller andre helsefaggrupper med 
videreutdanning innen kreftomsorg 
er velegnet til å utføre denne type 
familieprogram.
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Kristin Bergum (47 år)

Arbeidssted: 
Nordøya Hjemmetjeneste 
Tromsø kommune/ 
Prosjektleder Prosjekt 
lindrende behandling i 
Tromsø kommune

Utdanning: 
• Røde kors Sykepleierhøgskole for Nord Norge, 

Tromsø 1985- 1988
• Spesialsykepleier Kreftsykepleie Regionsykehuset i 

Tromsø 1997-1998
• Videreutdanning Pedagogisk Veiledning 2002
• Fordypning i Pedagogisk Veiledning  2006,2007

Praksis og organisasjonserfaring:
• Avdelingssykepleier Sykehjem Ibestad 1988-1990
• Sykepleier Regionsykehuset i Tromsø, Medisinsk 

avd. Hjerte/lunge. Gynekologisk Kreftavd. 1990 
-1994

• Sykepleier Tromsø kommune, Nordøya 
Hjemmetjeneste 1994.1998

• Kreftsykepleier Tromsø kommune Nordøya 
hjemmetjeneste. 1998- fortsatt

• Kompetansesenter for Lindrende behandling 
Universitetsykehuset i Tromsø, Prosjektmedarbeider 
1999-2002

• Prosjektleder Prosjekt Lindrende behandling i 
Tromsø kommune, okt 2008-fortsatt

Tidligere verv i FKS:
• Styremedlem FSK Tromsø lokallag, 1995-1998
• Lokallagsleder FSK Tromsø lokallag, 1998- 2000
• Sekretær FKS Tromsø lokallag , 2008 fortsatt

Kandidater til styret 2009-2011
Oversikt over kandidatene i alfabetisk rekkefølge:
Bergum, Kristin, Troms
Bruland, Elin, Sogn og Fjordane
Fashing, Vibeche, Møre og Romsdal
Grev, Anne, Oppland
Grønsund, Lillian Rolfsen, Vest-Agder
Hansen, Merete, Nordland
Harbo,Eva Mari Alvestad, Akershus
Haugstøl, Torunn, Telemark
Haugslett, Jorunn, Oslo
Moås, Sissel Hynne, Nord-Trøndelag
Sævig,Britt Ingunn, Hordaland
Wolden, Kristin, Sør-Trøndelag

Hvorfor ønsker du å gjøre en innsats for FKS?
Styremedlem FSK Tromsø lokallag    1995-1998
Lokallagsleder FSK Tromsø lokallag 1998- 2000
Sekretær FKS Tromsø lokallag           2008 fortsatt

….og hva mener du er viktig med FKS`s arbeid?
Det er viktig å ha en sentral faggruppe som en 
overbygning som både kan jobbe inn mot sentrale 
myndigheter om sykepleiefaglige spørsmål vedrørende 
kreftomsorg. For sykepleiere som arbeider innen 
kreftomsorgen og kreftsykepleiere spesielt er det viktig 
å ha ei faggruppe å identifi sere seg med. 
At FKS støtter lokallagene har betydning lokallagenes 
eksistens og er viktig i den landsdel og helseregion 
man tilhører. Lokallagsaktivitet med fagmøter har 
verdi både som møteplass for sykepleiere på tvers av 
spesialist og primærhelsetjenesten og som arena for 
fagutvikling. FKS kan på denne måten stimulere til 
økt faglig engasjement og at fl ere tar videreutdanning 
i kreftsykepleie. Etter mange års arbeid som 
kreftsykepleier i hjemmesykepleien ser jeg at behovet 
for fl ere kreftsykepleiere i kommunen øker i takt med 
tidligere utskrivelser, komplekse problemstillinger 
og utfordringer som krever helsepersonell som kan 
samarbeide godt til det beste for pasient og pårørende. 

Elin Bruland (38 år)

Arbeidssted: 
Medisinsk sengepost gr.2 
(lunge/mage-tarm, infeksjon))

Utdanning: 
• Sjukepleiarutd. 1993-1996, 
 Høgskulen i Sogn og Fj./HSF
• Vid.utd. i kreftsjukepleie 1998-1999, Betanien 

Sykepleierhøgskole
• Vid.utd. i Lindrande beh. (15 stud.poeng) 2003, 

HSF
• Vid.utd.:Å arbeide og undervise kunnskapsbasert 

2005, Høgskolen i Bergen

Praksis og organisasjonserfaring:
• Med.avd. B (mage/tarm, nyre/diabetes), FSS, 1996-

1998
• Med.avd. A (hjerte/lunge), FSS, 1999-2000
• Hemato-onkologisk avd., 2K, Sentralsjukehuset i 

Rogaland, 2000-2002
• Med.avd. A (hjerte/lunge) FSS, 2003-d.d
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Vibeche Fashing ( (47 år)

Arbeidssted: 
Kr.sund . kommune –  Rokilde 
sykehjem / lindrende enhet

Utdanning: 
• Sykepleier i 88.
• Videre utdanning i kreftsykepleie 2006
• Smerte og smerte behandling 2000
• Personalledelse 91 /92
 • Sykepleiedokumentasjon i elektronisk 

pasientjournal 2004

Praksis og organisasjonserfaring:
• 21 år som avdelingssykepleier i kommunal regi
• Prosjektleder i fl erkommunalt prosjekt innen 

lindrende behandling i sykehjem 2004  - 2007.
• Ressursperson i Kreftforeningens program fra 1997  

- 2003
• Ressursperson i kreftomsorg i egen kommune.
• Siste 4 år drevet med aktiv spredning av erfaringer 

og kompetanse innen lindrende behandling i egen 
og nærliggende kommuner.

Tidligere verv i FKS:
Varamedlem  2006  - 2007. Kasserer i 2008 - 2009

Kandidater til styret 2009-2011

Anne Grev (56 år)

Arbeidssted: 
Gjøvik kommune

Utdanning: 
Statens Sykepleieskole 1975.
Videreutdanning i onkologisk 
sykepleie DNR 1989. 
Div fag- og lederkurs.

Praksis og organisasjonserfaring:
• 1975-78 sykepleier Rikshospitalet.
• 1978-81 sykepleier Vågå kommune.
• 1981-89 sykepleier Gjøvik sykehus
• 1989-93 kreftkonsulent Gjøvik sykehus
• 1993-00 leder kreftenheten Gjøvik sykehus
• 2000-05 oversykepleier/daglig leder Montebello-

Senteret
• 2005-06 prosjektkoordinator Sykehuset Innlandet 

Hamar
• 2006-07 leder palliativt team Sykehuset Innlandet 

Hamar
• 2007-     kreftsykepleier/konsulent Gjøvik kommune.

Tidligere verv i NSF`s FKS:
En av initiativtakerne til å danne FKS lokallag i 
Hedmark og Oppland. Sittet i styret siden starten
Varamedlem sentralstyret 1999-2001.
Styremedlem sentralstyret 2007-2009.

Tidligere verv i FKS:
Var med på å etablere NSF`s FSK lokallag i Sogn og 
Fjordane i 2003. Sekretær fram til d.d.
Varamedlem i sentralstyret i NSF`s FKS i perioden 
2003-2007. Medlem (nestleiar) av sentralstyret frå 
våren 2007.

Hvorfor ønsker du å gjøre en innsats for FKS?
NSF`s FKS har ei viktig rolle i å synleggjere kva 

kreftsjukepleie er og stimulere medlemmane til å 
bevare sitt faglege engasjement. På denne måten 
vil ein styrkje kreftpasienten og hjelparen si sak. 
NSF`s FKS er ei veksande faggruppe. Faggruppa 
sine landskonferansar er av svært god fagleg 
kvalitet. Innsatsen til dei lokallaga som er arrangør 
er beunringsverdig. Dette viser at medlemmane ser 
kor viktig det er å ha ein møteplass der ein deler 
kunnskap og erfaringar. 

….og hva mener du er viktig med FKS`s arbeid?
Sikre at det fortset å bli utdanna kompetente og 
engasjerte kreftsjukepleiarar. Setje lys på kor viktig 
det er med kreftsjukepleiarar i primærhelsetenesta. 
Vere høyringsinstans og pådrivar for forpliktande 
kreftplaner som kan gjere kvardagen til den kreftsjuke, 
familien og hjelparane betre.

Hvorfor ønsker du å gjøre en innsats for FKS?
Det er kreftsykepleiere og andre sykepleiere med 
interesse for kreft sitt faglige fora som er basert 
på entusiasme, frivillighet og glød. Brenner for 
kompetanse ut i kommunene. Først og framst 
for å fremme pasient og pårørendes behov sett 
fra ett kommunalt ståsted. Jeg er opptatt av 
å spre kompetanse og kunnskap i og mellom 
behandlingsnivåene som pasienten er en del av.
Få være med aktivt når det gjelder å være 
høringsinstans. Markerer kommunenes ansvar når det 
gjelder kreftpasienter.

….og hva mener du er viktig med FKS`s arbeid?
Det er viktig at FKS er en god høringsinstans i forhold 
til planer og politiske vedtekter. At FKS arbeider 
for kompetanse knyttet til de mange hender som 
trengs i kreftomsorgen framover. At FKS fremmer 
kreftsykepleierens arbeidsområde både i kommune 
og foretak. At FKS arbeider utadrettet mot ett nordisk 
og europeisk fellesskap for kreftsykepleiere. At FKS 
ivaretar alle sine medlemmer på en god måte, gjennom 
stipender og andre ordninger knyttet til faget.
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Lillian Rolfsen Grønsund (48 år)

Arbeidssted: 
Onkologisk enhet, Sørlandet 
Sykehus Flekkefjord

Utdanning: 
• Psykologi grunnfag UiB 1982
• Haukeland Sykepleierhøgskole 1985
• Videreutdanning i Onkologi, Det Norske 

Radiumhospital 1998
• Off. administrasjon og ledelse grunnfag, HINT 2002
• Forskningsmetode og statistikk UiO 2006

Praksis og organisasjonserfaring:
• Sykepleier ved Onkologisk avd. Haukeland Sykehus 

1986 – 1988
• Sykepleier ved Kirurgisk avd. Rogaland 

Sentralsjukehus 1989 – 1991
• Sykepleier ved Hudavd. Ullevål Sykehus 1991
• Sykepleier/ass. avd. sykeleier/avd. sykepleier ved 

Onkologisk avd. Ullevål Sykehus 1992 – 1998
• Spesialsykepleier/avd. sykepleier ved Intensiv avd. 

Lister sykehus 1998 - 2000
• Onkologisk sykepleier/koordinator/ ved Onkologisk 

enhet Sørlandet Sykehus Flekkefjord 2000 – d.d.
• Prosjektleder: ”Sykepleiedokumentasjon” 2001, 

”Lindrende enhet” ved Sørlandet Sykehus 
Flekkefjord 2002 – 2003

• Leder for Omsorgsgruppen, Sørlandet Sykehus 
Flekkefjord 2000 – d.d.

Tidligere verv i NSF`s FKS:
Nestleder for Agder lokallag av NSFs FKS 2007 – d.d.

Hvorfor ønsker du å gjøre en innsats for FKS?
Delta i utvikling av en viktig arena som kan påvirke 
myndighetene på ulike nivå i faglige spørsmål.
Være et viktig bindeledd mellom kreftsykepleierne 
lokalt og nasjonalt.
Utvikle en sterk organisasjon som kan ha påvirkning 
ved utarbeiding av planer og stategidokumenter, f.eks 
kommunale kreftplaner.
Ha en tilhørighet til et miljø med felles faginteresser.

….og hva mener du er viktig med FKS`s arbeid?
Utvikle faglige møteplasser lokalt og nasjonalt.
Viktig høringsinstans for aktuelle utredninger 
og fagspørsmål. Være forum/talerør overfor 
helsemyndighetene lokalt og sentralt.
Drive fagutvikling i kommuner og regioner gjennom 
lokallagsarbeid. Lage gode landskonferanser

Hvorfor ønsker du å gjøre en innsats for FKS?
Ønsker å bidra til 
– å videreutvikle FKS som faggruppe, og å styrke 

kreftsykepleie som fagområde - behovet for vår 
kompetanse er stadig økende, og utveksling av 
kunnskap og erfaring viktigere enn noen gang.

– synliggjøring av faggruppen.
– større grad av samhandling mellom ulike nivåer i 

helsetjenesten.
– å være en pådriver for mer forskning innenfor 

kreftsykepleie. 

….og hva mener du er viktig med FKS`s arbeid?
FKS er viktig for styrking og videreutvikling av vår 
kompetanse. FKS bidrar i stor grad med informasjon 
og til nettverksbygging og kommunikasjon. 
Faggruppen er også viktig som høringsinstans. 

Merete Hansen (44 år)

Arbeidssted: 
Kreftsykepleier i Fauske 
kommune

Utdanning: 
Var ferdig med min sykepleier 
utdannelse ved Nordland sykepleierhøgskole i Bodø i 
desember 1992. 
Jeg tok videreutdannelse i kreftsykepleie ved 
Universitetssykehuset i Nord Norge i skoleåret 
2000/2001.

Praksis og organisasjonserfaring:
Jeg startet å jobbe i helsevesenet sommeren 1984 –  
som assistent ved Fauske Sykehjem. Jeg hadde ikke 
fast stilling, men jobbet nok 100% stilling i perioder. 
Etter sykepleier utdannelsen har jeg jobbet følgende:
1.1.1993 – 1.7.1993 Nordland sentralsykehus
1.7.1993 – 31.12.1994 Sørfold alders og sykehjem
1.1.1995 – 15.6.1997 Regionssykehuset i 

Trondheim 
15.7.1997 – 30.7.1998 Nordlandssykehuset i Bodø
1.8.1998 – 1.6.2002 Fauske kommune koordinator 

stilling i sykehjems avd.
1.6.2002 – dd  Kreftsykepleier i Fauske 

kommune 

Fra 1999 til medio 2000 hadde jeg oppgave som 
plasstillitsvalg på en avdeling på Fauske sykehjem

Tidligere verv i FKS:
Jeg har vært leder for avd Bodø/ Salten fra 2005 
til 2009, og sitter nå som sekretær for samme 
lokalgruppa.
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Eva Marie A. Harboe (48 år)

Arbeidssted: 
Oslo Universitetssykehus, 
Radiumhospitalet

Utdanning: 
• Bachelorutdanning i 
 sykepleie 1999
• Ex phil 2000
• Sykepleiefaglig veiledning 2001
• Videreutdanning i kreftsykpleie 2008
• Videreutdanning ”Å arbeide og undervise 

kunnskapsbasert” 2009

Praksis og organisasjonserfaring:
1983 – 1996 Hjelpepleier Radiumhospitalet
1999 – 2001 Sykepleier Radiumhospitalet 
2001 – 2005 Ass.avd.spl A5 Radiumhospitalet
2006 – 2007 Avd.spl A5 Radiumhospitalet
2008 –  Fagutviklingssykepleier Kirurgisk 

klinikk Radiumhospitalet
2003 – 2006 Medlem og leder Barnehjelpen i Røde 

Kors 

Tidligere verv i NSF`s FKS:
Sekretær og nordisk kontakt to perioder.
Annonseansavarlig en periode.

Hvorfor ønsker du å gjøre en innsats for FKS?
Jeg ønsker å gjøre en innsats fordi vi kan bidra til 
økt kompetanse innen kreftomsorgen, samt redusere 
”gapet” mellom de forskjellige instansene innenfor 
våre helsetjenester. Jeg synes også at det er viktig at 
alle deler fra helsetjenesten er representert. Jeg har 
arbeidet mange år i spesialhelsetjenesten og mener 
jeg kan bidra med min erfaring på fl ere områder.

….og hva mener du er viktig med FKS`s arbeid?
Alt!!!! 

Mangler - hadde 
ikke bilde i 2007

Torunn Haugstøl (52 år)

Arbeidssted: 
Palliativ enhet, Sykehuset 
Telemark

Utdanning: 
• Telemark  Sjukepleierskole,
 Skien 1980
• Videreutdanning i onkologisk sykepleie 1989, Det 

Norske Radiumhospital

Praksis og organisasjonserfaring:
Sykepleier på legesenter 1980-85.  
Avdelingssykepleier i hjemmesykepleien 1985-92.  
Kreftsykepleier i kommunehelsetjenesten 1990-92.  
Sykepleierkonsulent i Den Norske Kreftforening 
1992-99.  Smertesykepleier ved smerteseksjonen, 
Sykehuset Telemark 1998-2000.  Ass. enhetsleder / 
kreftsykepleier Palliativ enhet, Sykehuset Telemark, 
fra 2000 til 2006, enhetsleder fra 2007 – d.d.

Har vært tillitsvalgt i kommunehelsetjenesten og 
medlem i fylkesstyret, Norsk sjukepleierforbund, 
Telemark.

Tidligere verv i FKS:
Sentralstyremedlem fra 2005.

Hvorfor ønsker du å gjøre en innsats for FKS?
Med min erfaring og kompetanse i palliasjon, både fra 
sykehus og kommunehelsetjeneste, ønsker jeg å bidra 
til at FKS har et tydelig og bevisst engasjement innen 
dette fagfeltet.  Jeg har de siste 15 årene arbeidet 
systematisk med nettverksbygging og samhandling 
mellom nivåer i helsetjenesten, erfaringer fra dette 
arbeidet ønsker jeg å dele med dere i FKS.
Helse og omsorgsdepartementet har med 
Samhandlingsreformen satt dette arbeidet på 
dagsorden.  Stadig fl ere pasienter vil følges opp 
og behandles i kommunehelsetjenesten, noe som 
innebærer økt behov for kreftsykepleiere.  Det er 
fortsatt for få øremerkede stillinger, og FKS med 
engasjerte kreftsykepleiere i lokallag rundt om 
i landet, har en viktig rolle i å påvirke ledere og 
politikere til å satse på dyktige fagfolk. 

….og hva mener du er viktig med FKS`s arbeid?
FKS har satset mye på oppbygging og drift av 
lokallag i hele landet.  Det er fortsatt viktig å bygge 
opp aktive miljøer innen kreftsykepleie, både i 
spesialisthelsetjenesten og  kommunehelsetjenesten. 
Jeg tror lokallagene kan ha en viktig rolle her. 
FKS må fortsatt spre kompetanse innen 
kreftsykepleie, ved å arrangere landskonferanse og 

Kandidater til styret 2009-2011

Hvorfor ønsker du å gjøre en innsats for FKS?
Jeg ønsker å gjøren en innsats for FSK gjennom å spre 
fagkunnskap i forhold til kreftsykdom, behandling 
og rehabilitering. Det å skape en forståelse at det kan 
utføres en like bra innsats i små kommuner som i stor 
kommunene enten vi bor i nord eller sør i landet.

….og hva mener du er viktig med FKS`s arbeid?
Jeg mener at det å spre kunnskap i kreftomsorg, som 
er et bredt felt med fagsunnskap, er et viktig arbeid 
for FKS.  



23Kreftsykepleie nr 2 • 2009

Jorun Haugslett (56 år)

Arbeidssted: 
Høyskolen Diakonova

Utdanning: 
• Røde Kors sykepleierskole 
 for Nord-Norge
• Statens Helsesøsterskole
• Regionsykehuset i Tromsø. Videreutd. i klinisk 

sykepleie, linje for onkologisk sykepleie
• Høgskolen i Østfold, avd. for lærerutd. og Praktisk-

estetiske fag, og avd. for informatikk
• Examen philosophicum
• Hovedfag i Sykepleievitenskap Universitetet i Oslo

Praksis og organisasjonserfaring:
• Sykepleier ved lungeavd., psykiatrisk avd. og 

spedbarnavd.
• Helsesøster
• Sykepleiekonsulent i Den norske Kreftforening
• Høyskolelærer
• Vakter som sykepleier ved sykehjem i forbindelse 

med universitetsstudier
• 5 år høyskolelektor
• Organisasjonserfaring: 2 år leder i Norilco Troms

Tidligere verv i FKS:
Styremedlem siden januar 2008. Redaktør av 
Tidsskriftet Kreftsykepleie samme periode.

Hvorfor ønsker du å gjøre en innsats for FSK?
Som leder for en videreutdanning i sykepleie til 
pasienter med kreftsykdom, er jeg  opptatt av å sette 
fokus på sykepleiers/kreftsykepleiers rolle og ansvar 
for å inneha høy kompetanse både innen området 
grunnleggende sykepleie og spesialkunnskaper innen 
kreftomsorg for å imøtekomme problemer knyttet til 
symptomlindring og omsorg på alle nivå. Med dagens 
organisering av kreftomsorgen, hvor en stor del av 
møtet mellom pasient, pårørende  og sykepleier/
kreftsykepleier foregår poliklinisk, settes det store 
krav til kommunikasjon og informasjon. Dette er 
også kunnskaper og kompetanse hvor FKS bør bidra 
til bevisstgjøring i forhold til refl eksjon i og over 
praksis.  

stimulere lokallagene til å arrangere fagkvelder i 
nærmiljøet.
FKS er en av de største faggruppene i NSF.  
Faggruppen bør ha en viktig rolle som høringsinstans 
i offentlige utredninger, planarbeid etc.  

….og hva mener du er viktig med FKS`s arbeid?
Ser på  FSK som et viktig forum for å bidra til å 
opprettholde og videreutvikle sykepleiekompetansen 
innenfor kreftomsorg. FSK er et viktig møtested og 
informasjonskanal for samarbeid mellom sykepleiere/
kreftsykepleiere på ulike nivå i behandlingskjeden, og 
mellom klinikk og utdanningsinstitusjoner.

Sissel Hynne Moås (47 år)

Arbeidssted: 
Kreftpoliklinikken ved 
Sykehuset Levanger i 
Nord-Trøndelag

Utdanning: 
• Off. godkjent sykepleier 1985
• Videreutdanning i kreftsykepleie 1998

Praksis og organisasjonserfaring:
Etter endt sykepleieutdanning i desember 1985 
begynte jeg 1.januar 1986 å arbeide ved generell 
kirurgisk avd Sykehuset Levanger. 
Høsten 2003 begynte jeg å jobbe som kreftsykepleier 
ved kreftpoliklinikken Sykehuset Levanger. 
Der jobber jeg pr i dag i 100% stilling og er 
fagutviklingssykepleier ved avdelingen.
Av organisasjonsarbeid har jeg deltatt i styreverv i det 
lokale idrettslaget på mitt hjemstad. Ellers synger jeg 
i Skogn Damekor og innehar ledervervet i styret der. 
Å synge gir meg masse positiv energi, og hjelper meg 
til å få det overskuddet som må til for å stå i et arbeid 
som krever mye av meg både fysisk og psykisk.
Tidligere verv i FKS:
Har vært både sekretær og leder i lokallaget i Nord 
Trøndelag. Gikk av som leder og ut av styret i 2005.

Hvorfor ønsker du å gjøre en innsats for FKS?
FKS er et viktig organ for oss kreftsykepleiere, en 
organisasjon som favner oss som profesjon, og 
som har den kreftrammede og dennes familie som 
satsningsområde.
Jeg ønsker gjerne å få bidra med min fagkunnskap 
og mine erfaringer. Kunnskapsformidling ser jeg på 
som svært viktig, så ”det å gjøre hverandre god” er et 
motto for meg. Så her har jeg lyst til å gjøre en jobb.
Det er opprettet alt for få stillinger som onkologisk 
sykepleier rundt om i kommunene, dette opptar meg 
i stor grad. Har ønske om å få yte en innsats mot 
denne problemstillingen.
Sentralstyre i FKS skal ha en geografi sk spredning 
ndg medlemmene. Det har tidligere ikke vært 
kandidat fra Nord-Trøndelag, på tross av at det er 
mange kreftsykepleier rundt om i fylket. Vi har et 
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aktivt lokallag og jeg mener det er viktig å få bringt 
det lokale arbeidet inn i det sentrale. 
Ellers ser jeg min mulighet for å oppnå et større faglig 
nettverk ved å få en evt plass i sentralstyret, og at det 
kan gi verdifull erfaring i mitt daglige arbeid.

….og hva mener du er viktig med FSK`s arbeid?
FKS er en viktig organisasjon ndg 
kunnskapsformidling, dette arbeidet er for meg 
svært viktig. Den formidlingen som skjer via bladet 
”Kreftsykepleie”, ulike kurs og konferanser har stor 
nytteverdi. Å stimulere medlemmene til forskning 
og fagutvikling er av stor nødvendighet. FKS må i 
større grad motivere medlemmene til å gjøre prosjekt 
og utviklingsarbeid med utgangspunkt i den kliniske 
hverdagen vi møter.
FKS sitt fokus rettet mot fag, verdier og omsorg gjør 
at de faglige diskusjonene blir holdt levende, og det 
igjen er et viktig element for utviklingen hos den 
enkelte av oss som utfører faget og omsorgen.
Samhandling er et nøkkelord i dagens helseNorge., 
her møter medlemmene i FKS mange utfordringer 
hver dag. Det at vi har et samlende organ som belyser 
disse spørsmål hjelper oss til å bli stadig bedre, noe 
som er helt avgjørende for pasienten og dennes 
familie

Kristin Wolden (45 år)

Arbeidssted: Kreft poliklinikk, 
St. Olavs Hospital

Utdanning: 
Sykepleieutdanning ’95, 
videreutdanning kreftsykepleier
2001. Diverse kurs innenfor cytostatikabehandling, 
lindrende behandling mv

Praksis og organisasjonserfaring:
• 1995 – 1996: Hjemmesykepleien i Orkdal 

kommune
• 1996 – 1997: Medisinsk avdeling Orkdal 

Sanitetsforenings Sykehus
• 1997 – dd: Onkologisk sykepleier ved kreft 

poliklinikk OSS og St. Olavs Hospital
• 1997 – : Ressursperson i R4-modellen (1997-)
 Deltatt i prosjektgruppe for ”Helhetlig 

helsetjeneste” Sør-Trøndelag Fylkeskommune
• 1997 – 2005: Medlem av interimstyre, seinere 

medlem av styret og styreleder i Orkdal og omegn 
kreftforening.

• Medlem av diverse styrer innenfor frivillig 
organisasjonsliv, blant annet innenfor idretten.

Tidligere verv i FKS:
• 2003 – 2007: Medlem av styret i NSFs faggruppe 

FKS, fra 04 redaktør av Kreftsykepleien og fra 08 
har jeg sittet som leder.

Hvorfor ønsker du å gjøre en innsats for FKS?
Både i min daglige jobb som kreftsykepleier, fra mine 
verv i den lokale kreftforening, og gjennom å delta 
i styrearbeid i FKS har jeg erfart hvor viktig det er å 
spre kunnskap og dele erfaringer om kreftsykdommen 
og kreftbehandling.  Dette arbeidet kommer mange 
til gode, pasienter, pårørende, sykepleiere og 

Britt Ingunn Sævig (50 år)

Arbeidssted: 
Kreftforeningen, Seksjon vest, 
Bergen

Utdanning: 
Sykepleier i 1981, 
Videreutdanning innen 
pedagogikk, veiledning og prosjektledelse. 

Praksis og organisasjonserfaring:
1981 – 1991  Sykepleier barneklinikken Bergen,
1991 – 1995  Høgskolelærer Betanien høgskole, 

Bergen
1995 – 2008  Rådgiver Kreftforeningen spes fokus 

barn/unge med kreft
2008  Spesialrådgiver, nasjonal koordinator 

Kreftforeningens arbeid med barn/unge 
med kreft

Tillitsvalgt Kreftforeningen i 2 perioder 
Medlem og leder av AMU (arbeids og miljøutvalg) i 
Kreftforeningen gjennom en 4 års periode

Tidligere verv i FKS:Leder og initiativtaker til SIG 
gruppe FKS barn/unge 2003.

Kandidater til styret 2009-2011

Medlem av sentralstyret perioden 2007 til 2009.

Hvorfor ønsker du å gjøre en innsats for FKS?
Viktig med et forum der kreftsykepleierne kan løfte 
frem saker, fi nne kontaktpunkt og styrke hverandre i 
arbeidet enten det er ved sykehus eller i kommunene. 
FKS er et forum som kan bidra til å fremme kunnskap 
internt blant de som jobber i kreftomsorgen og løfte 
faget.

….og hva mener du er viktig med FKS`s arbeid?
Øke bevisstheten rundt kreftsykepleie og viktigheten 
av arbeidet som gjøres. Påpeke og bidra til økt 
samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten.  
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andre som jobber med 
kreftpasienter. Som 
redaktør av tidsskriftet 
fi kk jeg jobbe med mange 
spennende og lærerike 
artikler, og som leder 
har jeg fått innblikk i og 
jobbe med langsiktige 
prosesser både internt i 
FKS og i samarbeid med 
andre faggruppeledere og 
NSF.

….og hva mener du er 
viktig med FKS’s arbeid?
Det å spre kunnskap er 
viktig. Men, det dreier 
seg også om å sette fokus 
på et viktig fagområde,  
og å være talerør for 
en stor faggruppe. Det 
dreier seg om å utvikle 
nettverk og å få til 
bedre samhandling – 
både på nasjonalt nivå 
og på lokalnivå. På 
overordnet nivå kan det 
dreie seg om samarbeid 
med kreftforeningen, 
utdanningsinstitusjoner 
og forskningsmiljøer. 
På lokalt nivå i 
samhandling mellom 
lokale sykepleiere, 
lokalt sykehus, 
hjemmesykepleie og 
den lokale kreftforening. 
Her er det fortsatt mye å 
hente.

SIG- stamcelle – spesiell interesse-
gruppe for sykepleiere som jobber 
med hematologiske pasienter, og med 
pasienter som får stamcelle-behandling. 
I 2003 ble gruppen formalisert som 
en faggruppe under NSF’s forum for 
kreftsykepleie. Styret har en represen-
tant fra universitetssykehusene i 
Tromsø, Trondheim, Bergen, og fra 
Ullevål og Rikshospitalet-Radium-
hospitalet i Oslo.

Det er utviklet et godt og velfunge-
rende samarbeid på tvers av helseforetak 
og fylkesgrenser i vårt langstrakte land. 
Styret har ca fi re faste møter pr år, der 
minst et av møtene er telefonmøte. 
Vi skifter på å ha møtene på de ulike 
sykehusene – eller vi har styremøter på 
konferanser, dersom alle medlemmene 
skal på for eksempel kreftkonferansen. 
Styret kommuniserer kontinuerlig via 
e-post, der en også bruker hverandre i 
faglige spørsmål i vår daglige jobb for 
å utveksle tips og råd om for eksempel 
kurskjema, kvalmebehandling og 
sykepleiefaglige spørsmål.

Faggruppen er med i et nordisk 
samarbeid med sykepleiere som jobber 
med hematologi/stamcellebehandling 
i Norge, Sverige, Finland, Danmark 
og Island. Det arrangeres hvert år en 
nordisk sykepleiekonferanse som går 
på rundgang i mellom landene. Vi 
arrangerte denne konferansen i 2006 
- og skal arrangere den igjen i 2011. 
Island arrangerte konferansen for første 
gang i 2008. Vi har egen nettside for 
dette samarbeidet, der fi nner en også 
målene for dette samarbeidet 
www.nordicforum.blogspot.com

I september 2008 arrangerte vi fagdag 
på kreft og isolatbygget på Ullevål 
Universitetssykehus Oslo. Målgruppe 
var kreftsykepleiere/sykepleiere og 
hjelpe-pleiere fra sykehus og fra distrikt 
i hele landet. Det er ikke bare pleiere 
på universitetssykehusene som treffer 
denne pasientgruppen, mange pasienter 
får vedlikeholdsbehandling på andre 
sykehus. Mange pleiere møter pasientene 
i rehabiliteringsfasen etter at de har fått 
stamcellebehandling, enten hjemme eller 
på institusjon, og det er derfor viktig at vi 
inviterer disse til våre fagdager.

Dette er også en fi n anledning til å 

knytte kontakter og å bygge nettverk, 
det er en trygghet i arbeidet å vite at 
en kjenner noen en kan ringe til for å 
spørre etter råd. Det var ca 100 deltaker 
på fagdagen. Evalueringen av dagen 
viser at dette ble godt mottatt, og de 
aller fl este ønsker at fagdagen arrangeres 
igjen. Faggruppen har som mål å 
arrangere fagdag annet hvert år.

Vi har også et mål om at fagdagene 
skal være en arena hvor sykepleiere fra 
egen arbeidsplass kan undervise eller 
legge frem prosjekt. 

Det var et variert program på vår første 
fagdag. Fra St.Olavs hospital i Trondheim 
hadde to tidligere pasienter et meget 
interessant innlegg, der de fortalte fra 
temakveld for tidligere leukemipasienter. 
Kreftsykepleier Turid Almvik fra St.Olavs 
Hospital foreleste fra sin masteroppgave 
“Hvordan et menneske mestrer sin 
skjebne, er viktigere enn hvilken skjebne 
den får”. Fra UNN i Tromsø hadde 
sykepleier Marit Bergh en tankevekkende 
forelesning med temaet “Kropp og sjel - 
hånd i hånd”.

Ina Endregård, ass.avd.sykepleier, 
Haukeland Universitetssykehus, 
Bergen hadde et interessant innlegg 
om deres “Erfaringer så langt med 
allongene BMT”. Fra Rikshospitalet 
hadde sykepleier Kristin Skårud en 
spennende forelesning om kost til 
hematologiske pasienter - “utfordringer 
og muligheter”.

“Sykepleiers mot, ansvar og offer i 
møte med eksistensielle utfordringer 
hos alvorlig syke kreftpasienter” intervju 
med sykepleier. Doktorgradsarbeid ved 
Dag Karterud, Radiumhospitalet.

Fagdagen ble avsluttet med fore-
lesning av studiesykepleier Hanne 
Guttulsrød, Rikshospitalet om “Velcade 
som konsolidering”.

Evelyn Karlsen
Avtroppende leder SIG- stamcelle

Styret i SIG-stamcelle per april 2009:
Julia Vogel (leder), Radiumhospitalet, 
Oslo, Ulla Madsen (sekretær), 
Ullevål Universitetssykehus Oslo. 
Styremedlemmer: Marit Bergh, UNN, 
Tromsø, Birgit Bjoner, Rikshospitalet, 
Oslo, Tove Refvik, Haukeland 
Universitetssykehus, Bergen

Nytt fra Interessegruppen  SIG-
stamcelle og benmargstransplantasjon
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C Avastin Roche
Antineoplastisk middel.
ATC-nr.: L01X C07

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

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

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

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

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

Med forbehold om endringer i programmet

Onsdag 21.10

Registrering på ettermiddag / kveld (mer info senere)

Torsdag 22.10

08.30 – 09.30 Registrering 
09.30 – 10.30 Åpning
10.30 – 11.30 Inge Eidsvåg, lektor og forfatter: Når livet kaster skygger. 

En vandring i grenselandet mellom samfunn, sykdom og 
språk

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

blikk inn i fremtiden
13 00 – 14.15 Lunsj / utstilling 
14.15 – 14.25 Kulturelt innslag
14.25 – 15.10 Trine Ottesen, førskolelærer / pedagog og tidligere 

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

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

16.10 – 16.30 Pause / utstilling
16.30 – 17.15 Generalforsamling Forum for kreftsykepleie
18.45 En grenseløs aften 

«En grenseløs aften» torsdag 22.10. 
Gratis for deltakerne – påmelding 
Bli med ut på en uforglemmelig opplevelse oppunder Trysilfjellets fot! Vi 
får en 10 – 15 minutters spasertur fra hotellet med innlagte overraskelser 
underveis. Deretter vil vi få servert et nydelig måltid i robuste omgivelser. 
Næring til magen og ikke minst til sjelen er målet med denne kvelden. 
Sammen skal vi kose oss og forhåpentligvis skaffe oss noen nye 
bekjentskaper.
Vi anbefaler at deltagerne kler seg i vanlige fritidsklær med godt skotøy. 

VIKTIG: Oppmøte i forelesningssalen klokken 18.45 for felles 
informasjon før avgang.
Egen påmelding. Gratis

Program 

Landskonferansen 2009 
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«I grenseland»
Fredag 23.10

08.30 – 08.40 Revelje
08.40 – 09.20 Siri Kristjansson, lege og stipendiat: Eldre og 

kreftbehandling – alder ingen hindring?
09.20 – 10.00 Marit Jordhøy, overlege: Eldre og kreftbehandling fortsetter
10.00 – 10.30 Pause / utstilling 
10.30 – 10.40 Kulturelt innslag
10.40 – 11.40 Sølvi Karlstad, kreftsykpleier område-direktør i Sykehjems-

etaten i Oslo: Å fl ytte grenser – sykehjem i framtida
11.40 – 12.40 Nina Borge, overlege Diakonhjemmet sykehus: « – når er 

nok nok…»
12.40 – 14.00 Lunsj / utstilling
14.00 – 15.15 Parallellsesjoner – eget program
15.15 –  15.45 Pause / utstilling
15.45 – 17.00 Parallellsesjoner – eget program

Festmiddag fredag 22.10 kl. 20.00 på Radisson SAS Trysil
Vi håper at denne kvelden kan nytes til fulle med god mat, godt drikke og 
ikke minst et spenstig underholdningsprogram. 
Vokalgruppen «a la carte», som er et sprudlende, lite ensemble, er 
hovedaktøren denne kvelden. Den lokalkjente revyartisten Liv Simensen er 
kveldens programleder. Vi gleder oss! Egenandel kr 450,-

Lørdag 24.10
 
08.30 – 08.40 Kulturelt innslag
08.40 – 09.00 Introduksjon av nytt styre 
09.00 – 10.00 Stig Kvebæk, tidl. turistsjef i Trysil: Utfordringer og 

muligheter i grenseland
10.00 – 10.30 Irene Nygård Pedersen, kreftsykepleier i Trysil: Hvordan 

våge å ta utfordringene?
10.30 – 11.00 Pause / utstilling 
11.00 – 12.00 Bjarne Håkon Hansen, helseminister: 

Samhandlingsreformen. Gammelt nytt, men nye muligheter?
12.00 – 12.30 Torunn Haugstøl, kreftsykepleier / enhetsleder Palliativ 

enhet sykehuset Telemark og Anne Grev, kreftsykepleier / 
konsulent i Gjøvik kommune: 

 «Samarbeid – det er fa’li det!»
12.45 – 13.00 Avslutning
13.00  Lunsj

Deltakeravgift
Medlemmer:  
NOK 3000 (innen 20.6)
NOK 3 500 (etter 20.06)

Ikke medlemmer: 
NOK 3 300 (innen 20.6)
NOK 3 800 (etter 20.06)

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

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

Reise til Trysil
Fra Gardermoen:
Det er pr i dag 7 daglige avganger 
fra Gardermoen til Radisson 
SAS Resort Trysil. Se for øvrig 
rutetabell på www.Nor-Way.no 
(Trysilekspressen). Vi vil informere 
busselskapet om kongressen slik at 
de er forberedt på litt ekstra trafi kk 
onsdag 21. og torsdag 22. oktober. 
Bussen stopper like ved hotellet. 

Fra Trysil:
Det er fl ere avganger fra Trysil 
lørdag. Vi vil i tillegg sette opp 
busser til Gardermoen ca kl. 
13.00 Bussen tar ca 3 timer. Mer 
informasjon om transport vil 
komme på web når det nærmer seg. 

Informasjon om hotellet
Informasjon om hotellet fi nner dere 
på internet:
www.trysil.radissonssas.com



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

Hvem kan bli nominert
• Vedkommende arbeider innen 

klinisk sykepleie, fagutvikling 
eller forskning.

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

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

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

Frist 1. august 2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NYTTIGE ADRESSER FOR Å SØKE KUNNSKAP 
OG INFORMASJON:

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

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

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

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

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

GENERELLE RETNINGSLINJER
FOR TIDSSKRIFTET

ANNONSER I KREFTSYKEPLEIE

Enkeltannonse Årsavtale (4 utgivelser)
1/1 side farger

1/2 side farger

1/4 side farger

1/1 side s/h

1/2 side s/h

1/4 side s/h

6.100 kr

4.000 kr

3.000 kr

4.500 kr

2.800 kr

2.000 kr

1/1 side farger

1/2 side farger

1/4 side farger

1/1 side s/h

1/2 side s/h

1/4 side s/h

21.000 kr

13.500 kr

9.000 kr

15.500 kr

9.500 kr

6.100 kr

Prisene er basert på ferdig materiell fra kunden: 

Digitalt brent på CD eller overført produsent via 

mail. Ved ønske om annonsering i tidsskriftet eller 

spørsmål vedrørende dette, kontakt: Kari S.Kristensen

Tlf. 95 03 79 79 (m), 38 14 66 25 (a)
Vibeche Fahsing. Tlf. 92 88 94 34

31
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FKS stipend 2009 fordelt
Ett stipend à 6000 kr
Utne, Inger, Gimleveien 11 A, 1358 Jar (p)67124262
(a)22453790, Høgskolelektor/Stipendiat, Høgskolen i 
Oslo, inger.utne@su.hio.no
10th National Conference on Cancer Nursing Research, 
Orlando, USA 12-14.02.09

18. stipend à 3000 kr
Andersson, Astri M., Døvleveien77, 3171 Sem, 
(p)33339170/48050946, (a)33295556/92898503, 
Kreftspl./koordinator, Hjemmetjenesten, Stokke 
kommune, astri.andersson@stokke.kommune.no
Congress of the European Association for Palliative Care, 
Wien 7-10.05.09

Bäckstrøm, Eva, Bjørkås Terrasse 73 A, 9009 Tromsø, 
(p)91194783. (a)77626765, Kreftspl./Kreftavd. UNN, 
teliasen@online.no. ECCO 15 Berlin 20-24.09.09

Bergum, Kristin, Losvegen 7, 9014 Tromsø, 
(p)77670288/46949029, (a)92810164, Kreftspl./
Nordøya hjemmetjeneste, Tromsø kommune, 
kribergu@online.no
”I Grenseland”, Trysil 22-24.10.09

Ekornås, Lise, Skaustadvn. 53 B, 3937 Porsgrunn, 
(p)35515128, (a)35004799, Kreftspl./Medisin, blod- og 
kreftsykd., Sykehuset Telemark H.F, lk-ekor@online.no
”I Grenseland”, Trysil 22-24.10.09

Grøthe, Laila, Nedre Stavsetvn. 12, 7026 Trondheim, 
(p)72565944, (a)73867856, Avd.spl./Kreftavd., 
St.Olavs Hospital, laila.grothe@stolav.no
”I Grenseland”, Trysil 22-24.10.09

Hagen, Mette Flem, Bjerkeveien 1C, Ramnes, 
(p)47384519, (a)33341170, Kreftspl./Onk.pol., SIV, 
Tønsberg, mette.hagen@siv.no. EAPC, Wien 7-10.05.09

Hanstad, Anne Mari, Jørstadbakkene 100, 
2625 Fåberg,  (p)61261190/(a)6127236, Kreftspl., 
Sykehuset Innlandet, Lillehammer, 
anne.mari.hanstad@sykehuset-innlandet.no  
”I Grenseland”, Trysil 22-24.10.09

Hammer, Lise, Kristofer Jansonsvei 19 b, 5089 Bergen, 
(p)55285486, (a)55974015, Kreftspl./Kir.klin./
Smerteklinikkens pall.team, HUS, Bergen, 
lise.hammer@helse-bergen.no
EAPC, Wien 7-10.05.09

Magnussen Kathrine, Lensmannsveien 11, 9020 
Tromsdalen, (p)48120202, (a)77669278, Kreftspl./
Kompetansesenteret for lindrende beh./”Lindring i 
Nord”, UNN, Tromsø, kathrine.magnussen@unn.no
”I Grenseland”, Trysil 22-24.10.09

Mathiesen, Anne, Sønnaveien 78, 1476 Rasta, 
(p)67970771/92863630, (a)67962710, Kreftspl./
Lungeavd., A-hus, anne.mathiesen@AHUS.no.
”I Grenseland”, Trysil 22-24.10.09

Rokke, Mona Lise, Atlesvei 15, 3154 Tolvsrød, 
(p)33329351/92846705, (a)33341170, Kreftspl./Avd.
spl./Pol.klin. for kreftsykd., SIV, Tønsberg, monl.
rokke@siv.no. EAPC, Wien 7-10.05.09

Schmidt, Ingrid Jevne, Hagabakken 4, 3189 Horten, 
(p)33078628/90957196, (a)33086647, Kreftspl./
Brårudåsen Senter, Lindrende avd. Horten kommune, 
je.schmi@bluezone.no. 
”I Grenseland”, Trysil 22-24.10.09

Skarholt, Sigrid F, Valhallv. 8,  3715 Skien, 
(p)35532450, (a)35003500/3847, Kreftspl./
Fagutviklingsspl./Palliativ enhet, Sykehuset Telemark, 
sigrid.skarholt@sthf.no
EACP, Wien 7-10.05.09

Strand, Tove, Høgsetgrenda 39, 7026 Trondheim, 
(p)72561450, (a)73867852, Avd.spl./Kreftavd. St.Olavs 
Hospital, tove.strand@stolav.no.
”I Grenseland”, Trysil 22-24.10.09

Størkson, Anne Watne, Fantoftåsen 21 B, 5072 Bergen, 
(p)55286899/95926094, Kreftspl./Fagutviklingsspl./
Palliativt team, Smerteklinikken HUS, anne.watne.
storkson@helse-bergen.no. 
”I Grenseland”, Trysil 22-24.10.09

Trudvang, Hanne, Bragesvei 1, 1472 Fjellhamar, 
(p)97684088, (a)67963576, Kreftspl./Gastro-urologisk 
avd., AHUS, hanne.trudvang@ahus.no.
”I Grenseland”, Trysil 22-24.10.09

Ulfsten, Nina, Linerleveien 4, 3142 Vestskogen, 
(p)33322933/48209554, Kreftspl./Hjemmetjenesten 
Nøtterøy, Nøtterøy kommune
EACP, Wien 7-10.05.09

Tveit Bjorvatten Anna, Emilies vei 6, 1430 ÅS, 
(p)48992626, (a)66819957/91785774, Kreftspl., 
Oppegård kommune,
anna.bjorvatten.tveit@oppegard.kommune.no. 
”I Grenseland”, Trysil 22-24.10.09
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Stipend 6000 kroner

Vil gjerne være med å stimulere sykepleiere som 
arbeider innenfor kreftomsorgen. 
Vi lyser derfor ut et Stipend på kr. 6.000,- 

Stipendet kan brukes til faglig fordypning eller til 
utvikling og gjennomføring av prosjekt som har til 
hensikt å bedre kreftomsorgen. 

Vilkår:
• Medlem av FKS minimum 2 år
• Prosjektbeskrivelse med anbefaling fra 

arbeidsgiver
• Sluttrapport til FKS/innlegg i tidsskriftet 

«Kreftsykepleie»

Beslutning om tildeling av stipend treffes av styret 
for FKS NSFs Faggruppe.

Søknadsfrist 15. desember 2009

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

18 stipend à 3000 kroner

NSFs FSK inviterer sykepleiere innen kreftomsorgen 
til å søke på

FKSs stipend til deltakkelse
på konferanser/seminarer

Søknaden skal være individuell. Dersom FKSs 
søknadsskjema ikke brukes, skal søknaden inneholde: 

1) Navn, privat adresse, privat telefon og 
medlemsnummer i NSFs FKS.

2) Stilling, arbeidssted og telefonnummer til 
arbeidssted.

3) Hva stipendet skal brukes til, og begrunnelse for 
dette.

4) Individuell anbefaling fra nærmeste overordnede
5) Økonomisk beregning med opplysninger om det 

søkes støtte fra andre instanser, eventuelt om dette 
er innvilget.

6) Søkere som har mottatt stipend i løpet av de to 
siste årene vil ikke bli vurdert.

Beslutning om tildeling av stipend treffes av styret for 
FKS NSFs Faggruppe

Alle som blir tildelt stipend skriver et innlegg eller 
artikkel som kan brukes i tfsskriftet kreftsykeple. 
dette sendes enten som e-post eller på diskett til 
redaktør.

Søknadsfrist 15. desember 2009

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

FKS stipend 2010

Søknadsskjema se:
www.sykepleierforbundet.no/
kreftsykepleiere



Troms: Evelyn Karlsen. Mob. 91 80 21 90, eve-karl@online.no
Nordland, avd. Bodø/Salten: Trude Kristiansen, Medisinsk 
avdeling R3 Tlf. (a) 75 53 44 60, mob. 95 17 07 59, 
trude.kristiansen@nordlandssykehuset.no
Nordland, avd. Helgeland: Sølvi Hall, Helgelandssykehuset 
Rana, Kreftpoliklinikken, 8600 Mo i Rana
Tlf. 75 12 52 96 / 75 12 53 93. solvi.hall@rasyk.nl.no
Nord-Trøndelag: Bjørg Jenssen, Sykehuset Levanger, Med. 
avd. post A, 7600 Levanger. Tlf. 74 09 82 16 (a), 
74 09 98 24(p). bjorg.jenssen@c2i.net
Sør-Trøndelag: Inger Peggy Storvik,St. Olavs Hospital, 
Kreftavdelingen, Olav Kyrres gt 17, 7006 Trondheim
Tlf. 73 86 78 30. inger.storvik@stolav.no
Møre og Romsdal / Kristiansund: Liv Astrid Faksvåg, 
Lofotgaten 1c, 6510 Kristiansund N. 
Tlf. 71 58 64 02 (a), 97 51 22 40 (p). livfaks@online.no
Møre og Romsdal / Sunnmøre: Tanja Yvonne Alme, 
loevg@online.no
Oppland og Hedmark: Grethe Hvithammer, Revlinghagan 33, 
2355 Gaupen, tlf 924 57 364. grhvit@hotmail.com
Sogn og Fjordane: Torill Tysse Sælen, Kreftpoliklinikken, 
Helse Førde HF, 6800 Førde. Tlf. 57 83 93 24 (a), 
57 82 26 67 (p), mob. 99 20 50 57
torill.tysse.selen@helse-forde.no
Hordaland: Grethe Skorpen Iversen, Sunniva klinikk for 
lindrende behandling Ulriksdal 8c, 5009 Bergen
GretheSkorpen.Iversen@HARALDSPLASS.NO
Rogaland: Øyvor Sønstadbø
sonstadbo@online.no
Agder: Karin Mollestad Nilsen, Senter for kreftbehandling, 
Sørlandet sykehus, Kristiansand, 
Tlf. 38146625 (a), 38 01 57 35 (p), mob. 98 66 82 30
karin.mollestad.nilsen@sshf.no 
Vestfold: Ingrid Jevne Schmidt, Lindrende avdeling, 
Brårudåsen, Horten kommune, Hagabakken 4, 3189 
Horten Tlf. 33 08 66 47 (a) 33 07 86 28(p), 
mob. 97 55 03 36. je-scmi@bluezone.no
Buskerud: Dora Hafnor, Ringerike kommune.
dora.hafnor@ringerike.kommune.no
Telemark: Nina Odberg, Sykehuset i Telemark, Medisin 
Mofl ata, kreft, 3710 Skien. Tlf. 35 00 47 98
nina.odberg@sthf.no
Østfold: Lisbeth Nesse Brenna, Kirurgisk avdeling A3, 
Sykehuset Østfold, Fredrikstad. 
Tlf. 69 86 08 80 (a), 69 32 55 82 (p), mob. 99 01 95 34. 
lisbethbrenna@hotmail.com
Oslo & Akershus: Ellen Sejersted, Lindrende enhet
Bråset bo-og omsorgssenter, Bråsetvn 21A, 3440 Røyken.
Mob. 98 81 38 70. 
ellen_sejersted@hotmail.com
SIG-gruppeledere
Troms +SIG-stamcelle-/ benmargstranspl.: Julia Vogel, B2 
Radiumhospitalet, Montebello, 0310 Oslo. Tlf. 22 93 43 37, 
mob. 93 40 56 55. julia.vogel@radiumhospitalet.no 
SIG-barn og ungdom: Britt Ingunn Sævig, Kreftforeningen, 
C. Sundts gt 29, 5004 Bergen. Tlf. 99 24 86 15
Britt.Ingunn.Saevig@kreftforeningen.no 
Lokalagskontakt i NSF FSKs styre: Torunn Haugstøl, Palliativ 
enhet Sykehuset Telemark, 3710 Skien. 
Tlf. 35 00 50 50, mob. 91 82 65 11
torunn.haugstol@sthf.no

LOKALLAGSLEDERE

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

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

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

KURS/KONFERANSER

2009

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

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

19.–20. november
Onkologisk forum, Oslo.

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 sykepleieforbund ..................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvem kan bli medlem?
•  Sykepleiere som arbeider med 

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

•  Medlemskap oppnås ved å betale 
kontingent.

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

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

Kontingenter
•  Individuelt medlemskap 

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

•  Individuelt abonnement 
kr 252,- per år.

•  Høgskoler og helseinstitusjoner 
kr 500,- pr år

• Firma kr 800,- per år.

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

Medlemsfordeler
•  Du vil kunne søke stipendmidler 

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

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

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

Bli medlem i Forum for kreftsykepleie

Ja, jeg vil bli medlem



B-POSTABONNEMENT
RETURADRESSE: Forum for Kreftsykepleie NFSs Faggruppe 

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

Olav Kyrres gt. 17, 7006 Trondheim

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

Les mer på www.sykepleierforbundet.no/kreftsykepleie

14. norske landskonferanse 
i kreftsykepleie

«I GRENSELAND»


