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«Jeg har hatt ikke en god dag i dag derfor 
skal jeg ha det i mora», skrev Adrian  da 
han var 7 år.  Dette ble familiens  livsmotto. 
Hvordan leve nå? De sluttet aldri å planlegge 
fremtiden sammen, selv om de var smertelig 
klar over at timeglasset var snudd. 

Det er fortsatt en myte blant pasienter, 
pårørende og helsepersonell, inkludert 
leger, at kreft vokser saktere  hos eldre. En 
generell regel sier at det er samme sykdom 
uavhengig av alder. Det er også en myte at 
eldre ikke ønsker informasjon.
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FORSIDEN: Den 14. landskonferanse 
i kreftsykepleie ble holdt i Trysil. 
Oversiktsbilde Trysil Høyfjellssenter. 
Fotograf: Ola Matsson. 
www.skistar.com/trysil



I disse klima- og miljøtider snakkes det mye om fornybar energi. Ikke minst med tanke 
på klimatoppmøtet i København. En viktig arena, og ett viktig tema. Et eksistensielt 
spørsmål, det er kloden vår det gjelder.

Men fornybar energi kan være så mangt, og behovet for ny energi kan uten tvil også 
overføres til organisasjonslivet , ikke minst til helsevesenet. Når vi går i den vanlige tralten 
– på sykehuset, sykeheimen, i kommunehelsetjenesten – eller andre steder, så er det vel 
ingen tvil om at vi ganske ofte føler at energien forsvinner. Utover dagen. Utover uka. Ny 
teknologi har foreløpig ikke kommet opp med batteriladere for mennesker, og bra er vel 
det. Derfor må det andre virkemidler til. 

Jeg var blant de heldige som deltok under årets Landskonferanse i Kreftsykepleie i Trysil 
og fikk en mulighet til å lade batteriene min der, sammen med mer enn 400 andre 
sykepleiere i kreftomsorgen. Jeg er mektig imponert over det arrangørene presterte, og 
stolt på vegne av organisasjonen. Det viser også  hvor viktig lokallagene og faggruppene 
våre er i arbeidet med å skape gode møteplasser for å sette fokus på faget vårt.   
Utviklingsarenaer for å gjøre oss enda bedre til å sette pasient og pårørende i fokus, men 
også et sted for å sette dagsorden for arbeidet i kreftomsorgen. Årets konferanse føyer seg 
inn i rekken av svært vellykkede konferanser, og jeg tror at mange opplevde det samme 
som meg: Ny energi. Det viser vel at vi er fornybare …. 

Spørsmålet vi jevnlig bør stille oss er hva vi som fagmennesker og faggruppe kan bidra 
med. Og svaret er vel ganske enkelt at vi kan bidra med mye.  Gjennom informasjons-
arbeid, samlinger, konferanser - ulike former for fagutvikling.  Det viktigste er nok likevel 
den jobben vi gjør i det daglige i kommunehelsetjeneste, i sykehus, eller i utdanning 
og forskning. Jeg er ikke i tvil om at de aller fleste av oss har et sterkt ønske om å gjøre 
en best mulig jobb på sin arbeidsplass, innenfor sitt arbeidsområde. Ta i bruk den 
kunnskapen og kompetansen man besitter, og videreutvikle denne – slik at pasienter og 
pårørende får den behandling og pleie man fortjener i en kunnskpas- og velferdsnasjon 
som Norge er.

Da er det også viktig at man rundt om på arbeidsplassene legger til rette for fagmennesker 
og omsorgsarbeidere får den nødvendige «opplading». Spesielt viktig blir dette i «det nye 
arbeidslivet». Et arbeidsliv som preges av en nærmest kontinuerlig rekke av omorgani-
seringer, innsparinger og effektiviseringer. Som kan være ganske så demotiverende og 
energitappende i seg selv. Og for å ha sagt det med en gang; Vi er ikke ferdig med det. Det 
kommer nok mer.  

Desto viktigere er det å huske at man må legge til rette for at den viktigste ressursen i 
systemet, menneskene, klarer å yte det man er god for. Det er ikke bare kompetansen 
vår- men også engasjementet, innlevelsen og det vi klarer å yte der og da – som har 
direkte innvirkning på hvordan den enkelte pasient og pårørende opplever sykdomsløpet 
sitt. Og nettopp det å gjøre livskvaliteten så god som mulig for de som blir rammet av 
sykdommen, er kanskje den aller viktigste oppgaven vår.

Fornybar energi? Jo, da vi har masse av det. Landskonferanser bidrar utvilsomt til 
energipåfyll. Men, det skjer bare annethvert år og alle har ikke mulighet til å delta der.  
Måten vi jobber på i det daglige er faktisk mye viktigere, det er der vi tilbringer mest tid og 
det er der vi må oppleve å få påfyll og ikke energilekkasje.

Dette er årets siste tidsskrift og jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig 
god jul og ett godt nytt år.

Kristin Wolden, leder

Kristin Wolden
leder
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Velcade «Janssen-Cilag»
Proteasominhibitor, cytostatikum. ATC-nr.: L01X X32

PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE 3,5 mg: 1 hetteglass inneh.: Bortezomib 3,5 mg, som mannitol borester.
Indikasjoner: I kombinasjon med melfalan og prednison for behandling av pasienter med tidligere ubehandlet multippelt myelom og som ikke er egnet for høydose kjemoterapi
med benmargstransplantasjon. Monoterapi for behandling av pasienter med progressiv multippelt myelom, som har fått minst 1 tidligere behandling og som allerede har
gjennomgått, eller ikke er aktuell for benmargstransplantasjon. Dosering: Etter rekonstituering inneholder 1 ml injeksjonsvæske 1 mg bortezomib. Rekonstituert oppløsning gis
som 3-5 sekunders i.v. bolusinjeksjon via perifert eller sentralt venekateter, etterfulgt av skylling med natriumkloridoppløsning 9 mg/ml til injeksjon. Behandlingsstart og
administrering skal skje under tilsyn av kvalifisert lege med erfaring i bruk av kjemoterapeutika. Monoterapi: Anbefalt startdose: 1,3 mg/m2 kroppsoverflate 2 ganger ukentlig i
2 uker (dag 1, 4, 8 og 11) etterfulgt av en 10 dagers hvilep1eriode (dag 12-21). Denne 3 ukers perioden er definert som én behandlingssyklus. Det skal være minst 72 timer
mellom hver dosering. Det anbefales at pasienter med påvist full respons får 2 tilleggssykluser. Pasienter som responderer, men ikke oppnår fullstendig remisjon, anbefales totalt
8 sykluser. Det foreligger begrenset med data mht. gjentatt behandling. Anbefalt dosejustering ved monoterapi: Behandlingen må stoppes ved grad 3 (G3) ikke-hematologisk
eller grad 4 (G4) hematologisk toksisitet, med unntak av nevropati. Så snart toksisitetssymptomene forsvinner, kan behandlingen gjenopptas med 25% redusert dose. Hvis
toksisiteten vedvarer eller gjenoppstår ved laveste dose, må seponering overveies, så fremt fordeler ikke klart oppveier risiko. Ved bortezomibrelaterte nevropatiske smerter
og/eller perifer nevropati, skal pasienten behandles som angitt i tabell 1. Pasienter med etablert alvorlig nevropati kan bare behandles etter grundig nytte-risikovurdering.
Tabell 1: Anbefalt dosejustering ved bortezomibrelatert nevropati:
Alvorlighetsgrad av nevropati Dosejustering og tiltak
G1 (parestesi, svakhet og/eller tap avreflekser) Ingen tiltak
uten smerte eller tap av funksjon
G1 med smerte, eller G2 (interfererer med Redusere til 1 mg/m2

funksjon, med vanlige daglige aktiviteter)
G2 med smerte, eller G3 (interfererer med vanlige Behandlingen stoppes inntil toksisitetssymptomene forsvinner. Når toksisitets-
daglige aktiviteter) problemet er løst, kan behandlingen gjenopptas med redusert dose på 0,7

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

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

-- Dag 2 -- Dag 2
-- Dag 3 -- Dag 3
Dag 4 Dag 4 -- Dag 4

2 Dag 8 -- 2 Dag 8 --
Dag 11 --

3 Hvileperiode Hvileperiode 3 Hvileperiode Hvileperiode
4 Dag 22 -- 4 Dag 22 --

Dag 25 --
5 Dag 29 -- 5 Dag 29 --

Dag 32 --
6 Hvileperiode Hvileperiode 6 Hvileperiode Hvileperiode
Vc: Bortezomib, m: Melfalan, p: Prednison.
Dosejustering og gjenoppstart av behandling ved kombinasjon med melfalan og prednison: Før initiering av ny behandlingssyklus bør platetallet være ≥70 x 10°/liter, ANC ≥1,0 x
10°/liter og ikke-hematologisk toksisitet bestemt til grad 1 eller baseline. 
Tabell 3: Dosejustering under pågående sykluser.
Toksisitet Dosejustering eller utsettelse
Hematologisk toksisitet i løpet av 1 syklus:
Forlenget grad 4 nøytropeni eller trombocytopeni, eller Vurder 25% reduksjon av melfalandosen
trombocytopeni med blødninger i tidligere sykluser neste syklus.
Platetall ≤30 x 10°/liter eller ANC ≤0,75 x 10°/liter Bortezomib seponeres.
på doseringsdag for bortezomib (ikke dag 1)
Flere bortezomibdoser må stoppes (f3 doser i syklus med Bortezomibdose bør reduseres med 
bortezomib 2 ganger i uken, eller f2 doser i syklus med 1 doserings-nivå (fra 1,3 mg/m2 til 
bortezomib 1 gang i uken) 1 mg/m2, eller fra 1 mg/m2 til 0,7 mg/m2).
Grad f3 ikke-hematologisk toksisitet Bortezomib seponeres inntil toksisitetssymptomer er redusert til grad 1 eller

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

Barn og ungdom: Begrenset erfaring. Skal ikke brukes før flere data er tilgjengelig. Eldre: Det foreligger ingen holdepunkter for at dosejustering er nødvendig.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller bor. Betydelig nedsatt leverfunksjon. Akutt diffus infiltrerende lunge- og perikardlidelse.
Forsiktighetsregler: Gastrointestinal toksisitet inkl. kvalme, diaré, oppkast og obstipasjon er svært vanlig. Tilfeller av ileus er rapportert, og pasienter med forstoppelse bør derfor
overvåkes nøye. Hematologisk toksisitet er svært vanlig, og vanligst er kortvarig trombocytopeni. Platetallet er lavest på dag 11 i hver syklus. Gjennomsnittet av de lavest målte
platetall, nadir, var ca. 40% av utgangsverdien. Hos pasienter med avansert myelom er alvorlighetsgraden relatert til platetall før behandling. Platetall bør overvåkes før hver
dosering. Behandlingen bør utsettes når platetallet er <25,000/μl, og igangsettes igjen med lavere dose når platetallet er normalisert. Potensiell nytteverdi av behandling bør
vurderes nøye mot risikoen, spesielt ved moderat til alvorlig trombocytopeni og blødningsrisiko. Telling av alle blodlegemer, inkl. trombocytter, skal derfor gjentas ofte.
Behandlingen er svært ofte forbundet med perifer nevropati, hovedsakelig av sensorisk karakter. Imidlertid har det vært rapportert tilfeller av alvorlig motorisk nevropati med
eller uten perifer nevropati av sensorisk karakter. Insidensen av perifer nevropati øker tidlig i behandlingen og er observert høyest ved behandlingssyklus 5. Nøye overvåkning
anbefales mht. symptomer, som f.eks. brennende følelse, hyperestesi, hypoestesi, parestesi, uvelfølelse, nevropatisk smerte eller svakhet. Ved ny eller forverret perifer nevropati
bør pasienten gjennomgå nevrologisk utredning, og dosejustering kan være påkrevd. Støttebehandling har vært benyttet ved nevropati. Bortezomib kan enten relateres direkte
til autonom nevropati eller forverre underliggende tilstand som diabetisk eller amyloidotisk nevropati. Autonom nevropati kan muligens bidra til postural hypotensjon og alvorlig
obstipasjon med ileus. Informasjon er imidlertid begrenset. Kramper er sjeldent rapportert hos pasienter uten tilsvarende sykehistorie eller epilepsi. Ekstra forsiktighet er
nødvendig ved behandling av pasienter med risikofaktorer for kramper. Ortostatisk/postural hypotensjon av mild til moderat karakter er assosiert med behandlingen, og observert
gjennom hele behandlingsperioden. De fleste trenger behandling inkl. justering av antihypertensiva, rehydrering eller administrering av mineralkortikoider og/eller
sympatomimetika. Et mindretall får synkopeepisoder. Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter som har hatt synkope i forbindelse med bruk av blodtrykkssenkende
legemidler eller som er dehydrerte. Pasienten bør instrueres om å rådføre seg med lege ved svimmelhet, ørhet eller tegn til besvimelse. Akutt utvikling eller forverring av
stuvningssvikt, og/eller nyoppstått reduksjon i venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon, er rapportert. Væskeretensjon kan være predisponerende faktor for tegn og symptomer på
slik hjertesvikt. Pasienter med risikofaktorer for eller eksisterende hjertelidelse bør følges nøye. Isolerte tilfeller av forlenget QT-intervall er sett. Det er rapportert om sjeldne
tilfeller av akutt, diffus og infiltrerende lungelidelse av ukjent etiologi, f.eks. pneumoni, lungeinfiltrasjon og «Acute Respiratory Distress Syndrome» (ARDS), hvorav enkelte fatale.
Røntgen thorax anbefales før behandling for å avgjøre om ytterligere diagnostiske tiltak er nødvendig, samt fungere som baseline for mulige lungeendringer etter behandling.
Kontinuerlig bortezomib- og daunorubicin-infusjon over 24 timer sammen med høydose cytarabin (2 g/m2 daglig) anbefales ikke. Nyoppståtte eller tiltagende lungesymptomer
(f.eks. hoste, tungpustethet) bør utredes umiddelbart, og hensiktsmessig behandling igangsettes. Nytte-risikoforholdet må vurderes før fortsettelse av behandlingen. Tilfeller av
alvorlige bivirkninger har vist seg å øke ved mild til moderat nyresvikt. Renale komplikasjoner er hyppige hos pasienter med multippelt myelom. Slike pasienter bør overvåkes
nøye. Pasienter med leversvikt bør behandles med største forsiktighet og dosereduksjon vurderes. Sjeldne tilfeller av akutt leversvikt er rapportert hos pasienter som samtidig
mottar flere andre legemidler og som har alvorlige underliggende medisinske lidelser. Andre rapporterte leverreaksjoner omfatter hepatitt, økning i leverenzymer og
hyperbilirubinemi, som kan være reversibelt ved seponering. Tumorlysesyndrom kan oppstå, spesielt hos pasienter med stor tumormasse før behandling. Disse pasientene bør
monitoreres grundig og adekvate forholdsregler tas. Følgene av proteasomhemming ved sykdommer assosiert med proteinakkumulering, som f.eks. amyloidose, er ukjent og
forsiktighet bør utvises. Potensielle immunkompleksmedierte reaksjoner som serumsykdomlignende reaksjon, polyartritt med utslett og proliferativ glomerulonefritt er mindre
vanlig. Bortezomib bør seponeres ved alvorlige reaksjoner. Forsiktighet må utvises ved håndtering av maskiner eller bilkjøring. Interaksjoner: Nøye monitorering ved samtidig
bruk av legemidler som er kraftige CYP 3A4-hemmere (f.eks. ketokonazol, ritonavir) og CYP 2C19-hemmere (fluoksetin), samt CYP 3A4-indusere (rifampicin). Forsiktighet bør
utvises ved kombinasjon med CYP 3A4- eller CYP 2C19-substrater. Ved samtidig bruk av orale antidiabetika bør det utvises forsiktighet og normal leverfunksjon bør bekreftes.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ingen kliniske data vedrørende bruk under svangerskap foreligger. Teratogenisitet er ikke fullt ut undersøkt. Dyrestudier viser ingen
effekt på fosterutvikling hos rotte eller kanin ved høyest maternalt tolererte dose. Dyrestudier er ikke gjennomført for å undersøke virkningen på partus og postnatal utvikling.
Menn og kvinner i fertil alder skal bruke effektiv prevensjon under og i 3 måneder etter behandling. Hvis bortezomib blir brukt under graviditet, eller pasienten blir gravid under
behandlingen, må hun informeres om potensiell risiko for fosteret. Overgang i morsmelk: Ukjent. Mulighet for alvorlige bivirkninger hos barnet, og amming frarådes.
Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Blod: Trombocytopeni, anemi, nøytropeni, leukopeni, lymfocytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, diaré, oppkast, forstoppelse, abdominalsmerter,
dyspepsi, løs avføring, øvre abdominalsmerter, flatulens, oppblåst mage, hikke, munnsår, smerter i svelg/strupe, stomatitt, munntørrhet. Hud: Utslett, pruritus, erytem,
periorbitalt ødem, urticaria, kløende utslett, økt svette, tørr hud, eksem. Hørsel: Vertigo. Luftveier: Dyspné, funksjonsdyspné, neseblødning, rhinoré, hoste. Metabolske: Redusert
appetitt, dehydrering, hyperglykemi, hypokalemi. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, smerter i ekstremiteter, muskelkramper, artralgi, knokkelsmerter, perifere hevelser,
muskelsvakhet, ryggsmerter, muskel- og skjelettsmerter. Nevrologiske: Perifer nevropati, perifer sensorisk nevropati, hodepine, parestesier, svimmelhet (eksklusive vertigo),
smaksforstyrrelser, polynevropati, forverret perifer nevropati, dysestesi, hypoestesi, tremor. Psykiske: Søvnløshet, angst, forvirring, depresjon. Sirkulatoriske: Hypotensjon,
ortostatisk og postural hypotensjon, flebitt, hematom, hypertensjon. Syn: Tåkesyn, øyesmerter. Urogenitale: Redusert nyrefunksjon, dysuri. Øvrige: Herpes zoster (inkl.
disseminert), pneumoni, bronkitt, sinusitt, nasofaryngitt, herpes simplex, «Fatigue», pyreksi, svakhet, stivhet, sykdomsfølelse, influensalignende symptomer, perifert ødem,
uspesifiserte smerter, letargi, ødem, brystsmerter, asteni, vekttap. Mindre hyppige: Blod: Lymfadenopati, febril nøytropeni, pancytopeni, hemolytisk anemi, trombocytopeni
purpura. Endokrine: Økt (uhensiktsmessig) sekresjon av antidiuretisk hormon. Gastrointestinale: Paralytisk ileus, abdominal uvelfølelse, raping, motilitetsforstyrrelser,
munnsmerter, brekninger, antibiotikaassosiert kolitt, endret avføringsmønster, diaré med blødning, gastrointestinal blødning, miltsmerter, kolitt, dysfagi, øsofagi, gastritt,
gastroøsofageal reflukslidelse, gastrointestinale smerter, blødning i tannkjøtt, smerter i tannkjøtt, hematemese, hiatushernie, irritabel tarmsyndrom, petekkier i munnslimhinnen,
rektalblødning, økt slimproduksjon, tungebelegg, misfarging av tungen, enteritt, hard avføring, akutt pankreatitt. Hud: Nattesvette, erytematøst utslett, alopesi, støtskader,
generell pruritus, makuløst utslett, papuløst utslett, hudnoduler, annet generelt utslett, dermatitt, hovne øyelokk, neglforandringer, fotosensitivitetsreaksjoner, misfarget hud,
atopisk dermatitt, endret hårstruktur, varmeutslett, psoriasis, vaskulært utslett, ansiktsødem, trykkømhet, iktyose. Hørsel: Tinnitus, hørseltap, svekket hørsel, hypoacusis. Lever:
Hyperbilirubinemi, hypoproteinemi, hepatitt, leverblødning. Luftveier: Tett nese, nysing, pleuraeffusjon, heshet, smerter i brystveggen, hypoksi, lungestuvning, rhinitt, astma,
hyperventilering, åndenød i liggende stilling, bihulesmerter, klemfølelse i halsen, produktiv hoste, respiratorisk alkalose, takypné, respirasjonsstans. Metabolske: Hyperkalsemi,
-kalemi, -urikemi, -natremi. Hyponatremi, -kalsemi, -magnesemi, -fosfatemi, -glykemi. Økt appetitt, kakeksi, vitamin B12-mangel. Muskel-skjelettsystemet: Leddstivhet,
setesmerter, leddhevelser, muskelspasmer, muskelrykninger eller tyngdefølelse, muskelstivhet, hevelse, kjevesmerter. Nevrologiske: Konsentrasjonsproblemer, kramper,
hjerneblødning, paraplegi, subaraknoidal blødning, synkope, økt aktivitet, manglende smak, søvnighet, migrene, perifer motorisk nevropati, rykninger, stillingsavhengig
svimmelhet, isjialgi, kognitive forstyrrelser, mononevropati, pareser, «restless legs»-syndrom, talevansker. Psykiske: Rastløshet, agitasjon, delirium, forandringer i mental status,
humørsvingninger, søvnforstyrrelser, irritabilitet, hallusinasjoner, drømmer med abnormt innhold. Sirkulatoriske: Arytmi, palpitasjoner, ventrikulær hypokinesi,
punkthudblødninger (petekkier), atrieflimmer, takykardi, sinustakykardi, supraventrikulær takykardi, lungeødem, akutt lungeødem, ustabil angina, angina pectoris, utvikling eller
forverring av stuvningssvikt, komplett AV-blokk, hjertestans, hjertesvikt, kardiogent sjokk, hjerteinfarkt, sinusarrest, rødming, hetetokter, ekkymose, purpura, hjerneblødning,
vaskulitt, misfargede vener, utspilte vener, sårblødning, pulmonal hypertensjon, cerebral blødning, uregelmessig hjerterytme. Syn: Tørre øyne, konjunktivitt, rennende øyne,
unormalt syn, blødninger, fotofobi, øyeirritasjon, økt tåresekresjon, konjuktival hyperemi, hovne øyne. Urogenitale: Oliguri, hematuri, proteinuri, hyppig vannlating, akutt
nyresvikt, nyresvikt, renal kolikk, tilbakeholdt urin, problemer med vannlating, urininkontinens, korsryggsmerter, plutselig vannlatingstrang, testikkelsmerter, erektil dysfunksjon.
Øvrige: Candida-infeksjon, gastroenteritt, øvre- og nedre luftveisinfeksjon, infeksjon, influensa, soppinfeksjon, sepsis, urinveisinfeksjon, kateterrelatert infeksjon,
hemofilusinfeksjon, pneumokokkpneumoni, postherpetisk nevralgi, bakteriemi, blefaritt, bronkopneumoni, cytomegalovirusinfeksjon, mononukleoseinfeksjon, varicella, oral
candidose, pleuritt, fall, mukøs inflammasjon, kuldefølelse, trykk for brystet, klemfølelse i brystet, flebitt på injeksjonsstedet, slimhinneblødning, erytem på injeksjonsstedet,
nevralgi, ubehag i brystet, lyskesmerter, ekstravasasjon med ømmende inflammasjon, tumor-lysesyndrom, hypersensitivitet, immunkompleksmediert hypersensitivitet,
vektøkning, kateterrelaterte komplikasjoner, post-prosedyremessige smerter og blødning, forbrenning, potensielle immunkompleksutløste reaksjoner som serumsykelignende
reaksjoner, polyartritt med utslett og proliferativ glomerulonefritt. Sjeldne (<1/1000): Sirkulatoriske: Nyoppstått reduksjon i venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon.
Laboratorieverdier: Økte LDH-verdier i blod, økt ALAT og ASAT, alkalisk fosfatase, serumkreatinin, serum urinstoff og gamma-GT. Økte blodamylaseverdier, økt bilirubin, redusert
fosfat, abnormale leverfunksjonsverdier, redusert antall erytrocytter, redusert antall leukocytter, redusert bikarbonat. Økte serumverdier av CRP. Ukjent frekvens: Encefalopati,
hjertetamponade, perikarditt, hjerte- og hjerte-lungestans, ventrikulær arytmi, komplett atrioventrikulært blokk, atrieflimmer, takykardi, sinus- og ventrikulær takykardi,
pneumoni, dobbeltsidig pneumoni, interstitiell pneumoni, ARDS, akutt diffus infiltrerende lungelidelse, pulmonær hypertensjon, respiratorisk svikt, pulmonær alveolær blødning,
akutt lungeødem, lungeødem, lungeemboli, perifer emboli, iskemisk kolitt, leversvikt, herpes meningoencefalitt, angioødem, autonom nevropati, herpes i synsnerven
(ophtalmicus). Overdosering/Forgiftning: Intet kjent antidot. Ved overdosering skal pasienten overvåkes og adekvat støttebehandling iverksettes for å opprettholde blodtrykk
og kroppstemperatur. Egenskaper: Klassifisering: Proteasominhibitor. Virkningsmekanisme: Hemmer den chymotrypsinlignende aktiviteten til 26S-proteasomet, som degraderer
proteiner bundet til ubiquitin. Ubiquitin-proteasom-koblingen spiller en sentral rolle i å opprettholde likevekt mellom proteiner i cellene. Hemming av 26S-proteasomet forhindrer
proteolyse og påvirker derved multiple kaskader av intracellulære signaleffekter, som til slutt resulterer i cancercelledød. Absorpsjon: Gjennomsnittlig Cmax etter 1. dose: 57 og
112 ng/ml etter doser på hhv. 1 og 1,3 mg/m2. Gjennomsnittlig Cmax ved påfølgende doser: 67-106 og 89-120 ng/ml for doser på hhv. 1 og 1,3 mg/m2. Proteinbinding: Ikke
konsentrasjonsavhengig. In vitro proteinbinding 83%. Fordeling: Gjennomsnittlig distribusjonsvolum: 1659-3294 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig halveringstid i
eliminasjonsfasen etter multiple doser: 40-193 timer. Hurtigere eliminasjon etter 1. dose sammenlignet med påfølgende doser. Gjennomsnittlig totalclearance: 102 og 112
liter/time etter 1. dose og 15-32 og 18-32 liter/time etter påfølgende doser på hhv. 1 og 1,3 mg/m2. Metabolisme: Primært oksidativt via CYP 3A4, 2C19 og 1A2 in vitro.
Hovedmetabolismeveien er deboronering til 2 deboronerte metabolitter som videre blir hydroksylert til flere metabolitter. Deboronerte metabolitter er inaktive som 26S-
proteasomhemmere. Oppbevaring og holdbarhet: Rekonstituert oppløsning skal brukes umiddelbart etter tilberedning. Kjemisk og fysisk stabilitet er imidlertid dokumentert i
8 timer ved 25°C i originalt hetteglass. Maks. oppbevaringstid i sprøyten er 8 timer.
Pakninger og priser: 1 sett kr 11576,30. Sist endret: 10.11.2008
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Jorun  Haugslett
redaktør

Med  dette diktet 
«Ord over grind»  av   
Halldis Moren Vesaas, 
lest av dikteren selv 
i et arkivopptak, 
ble de om lag 440 
konferansedeltakerne 
ønsket velkommen 
til den 14. Norske 
landskonferansen 
i kreftsykepleie  i 
Trysil. Det er den 
største deltakelse på en 

Landskonferanse noensinne, 
noe vi er stolte av, sa leder i 
FKS – lokallag Hedemark og 
Oppland Grethe Hvithammer 
da hun holdt sin hilsningstale.

 Programkomitéen og 
arrangementskomitéen lovte 
på forhånd  et spenstig og fl ott 
program som ville gjenspeile 
tittelen på konferansen, gi 
faglig påfyll og  rom for sosialt 
felleskap. 

Dette var ikke for store 

en støtte for sin ektemann. 
Det er ikke alltid lett å se de 
pårørende og den rollen de 
har. Hva med å inkludere de 
pårørende i større grad og 
spørre hva vi ønsker, spør 
Ellen. Pårørenderollen er ikke 
over når du forlater sykehuset, 
sier hun videre.  Vi erfarte at 
den som er syk stort sett får 
den hjelp som trenges. De 
pårørende trenger også praktisk 
hjelp og støtte. Familierettet 
sykepleie, som det ikke er en 
klar defi nisjon av, hevdes å øke 
tilfredsheten til både pasient 
og familie, gi økt helsegevinst 
og bedre disponeringen av 
ressurser. Utøvere av familie-
rettet sykepleie fremhever 
viktigheten av familiens rolle i 
forhold til pasienter i alle aldre.

Jeg ønsker alle ei god og 
fredfylt julehelg, og et godt nytt 
år.

Jorun Haugslett, redaktør

Du går fram til mi inste grind  og eg går fram til di.

Innanfor den er kvar av oss einsam,  og det skal vi alltid bli.

Aldri trenge seg lenger fram, var lova som gjaldt oss to.

Anten vi møttes tidt eller sjeldan var møtet tillit og ro.

Står du der ikkje ein dag eg kjem fell det meg lett å snu

når eg har stått litt og sett mot huset og tenkt på at der bor du.

Så lenge eg veit du vil koma i blant som no over knastrande grus

og smile glad når du ser meg stå her, skal eg ha ein heim i mitt hus.
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Redaktøren har ordet

ord. Det faglige programmet 
var omfattende, foreleserne 
dyktige  og temaene av 
interesse for de fl este  uansett 
arbeidssted og stilling. De 
kulturelle innslagene,  det 
sosiale fellesskapet  og nydelige 
middager med vilt på menyen, 
bidro til å høyne kvaliteten 
og oppholdet  for øvrig. Tatt 
kommunens innbyggerantall 
i betraktning, kunne en få et 
inntrykk av at hele bygda var 
engasjert i vår konferanse . Vi 
følte oss ventet og velkomne. 

I september møttes Ellen 
Sørem og jeg til en samtale. 
Ellen er en  sterk og modig 
kvinne, som så ærlig og direkte 
deler med oss sin egne og 
familiens opplevelser gjennom 
fl ere år med en alvorlig 
kreftsyk ektefelle og pappa.  
Hun forteller om hvordan 
hun  måtte jobbe for å kunne 
ivareta pårørenderollen og være 
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Å arbeide 
familierettet 
i sykepleien

Artikkelen er en forkortet utgave av oppgave 
skrevet som avsluttende eksamen ved 
bachelorgrad i sykepleie ved  Høgskolen i 
Buskerud, Avdeling for helsefag

Shields et al (2009) viser til en 
studie av Forsythe (1998) som 
konkluderer med at familierettet 
sykepleie fører til nedgang i 
sykehusoppholdets lengde, færre 
reinnleggelser og mindre bruk av 
akuttmottak, noe som er gunstig 
sett i et samfunnsøkonomisk 
perspektiv. En annen effekt er at 
foreldrenes angst blir redusert.  
Engstelige foreldre gir utrygge barn, 
som kan føre til at barnet opplever 
sykehusoppholdet som traumatisk 
(Hopia et al, 2005). Ford og Turner 
(2001) viser til at familierettet 
sykepleie er spesielt viktig i forhold 
til kronisk syke barn fordi de gjerne 
har gjentagende innleggelser på 
sykehus. I følge Forskrift om barns 
opphold i helseinstitusjon (2001) 
plikter helsepersonell å avklare 
hvilke oppgaver foreldrene ønsker 
og kan utføre mens de er hos barnet.

Hensikten med artikkelen er 
å kunne bidra til å rette fokus 
mot viktigheten av å arbeide 
familierettet på barneavdelinger 
fordi det har vist seg å ha positiv 
innvirkning på barnets og 

Det er bred enighet om 

at familierettet sykepleie 

er viktig for å utføre 

kvalitativ god sykepleie, 

og teorien er veletablert 

i pediatrisk sykepleie, 

men forskning viser at 

det er lite implementert i 

praksis (Ygge, Lindholm 

og Arnetz, 2006). 

Familierettet sykepleie 

hevdes å øke tilfredsheten 

til både pasient og familie, 

gi økt helsegevinst og 

bedre disponeringen av 

ressurser (Shields, Pratt, 

Davis og Hunter 2009). 

Sykepleier er i god posisjon 

til å bedre familiens helse 

fordi det er hun som har 

mest omgang med det syke 

barnet og foreldrene (Hopia, 

Tomlinson, Paavilainen og 

Åstedt-Kurki, 2005). 

Tanja Berg 
sykepleier nyfødt 
intensivavdeling,
Sykehuset 
Buskerud, Vestre 
Viken HF.

Dagmara I. 
Miller sykepleier 
ortopedisk avdeling,
Sykehuset 
Buskerud, Vestre 
Viken HF.

Charlotte M. 
Rieber-Mohn 
sykepleier kirurgisk 
avdeling,
Sykehuset 
Buskerud, Vestre 
Viken HF.

Illustrasjonsfoto: Morguefi le.com
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foreldrenes helse. Sykepleier må 
forholde seg til pårørende på 
daglig basis fordi en av foreldrene 
som regel er innlagt sammen 
med barnet. Det kan derfor 
knytte seg ekstra utfordringer til 
samarbeidet med pårørende til 
barn. I artikkelen er det valgt   å 
fokusere på viktigheten av å 
avklare og forhandle om roller 

mellom sykepleier og foreldre for 
å stimulere til foreldredeltakelse. 
Videre er det ønskelig å belyse 
hvordan bruk av ulike verktøy 
kan bidra til å lette arbeidet med 
familierettet sykepleie. Begrepet 
familierettet sykepleie er uklart 
defi nert, og derfor vanskelig 
for sykepleiere å forholde seg 
til. En familie defi neres som en 

husholdning med to eller fl ere 
medlemmer, spesielt om foreldre 
og barn (Ordnett). Familien er 
i oppgaven avgrenset til barnets 
foreldre. Med foreldre menes  
personer med daglig omsorg for 
barna, også dersom de ikke er 
biologiske foreldre. Det er  tatt 
utgangspunkt i barn innlagt 
på sykehus fordi vi har hatt 
praksis på barneavdelinger, og i 
tillegg hospitert ved prosjektet 
«Avansert Hjemmesykehus 
for barn» (Ahs). Barna som er 
inkludert i dette prosjektet er 
innlagt på barneavdelingen, men 
får behandlingen i hjemmet av 
sykehuspersonell. Temaet er 
avgrenset til barn med kronisk 
sykdom. Det vil si de har 
langvarig eller vedvarende sykdom 
(Medisinsk ordbok).  Barna kan 
være innlagt kontinuerlig eller ha 
hyppige reinnleggelser. Med barn 
menes  alder 0-16 år. 

Artikkelen er basert på 
litteraturstudier kombinert med 
egne erfaringer fra praksis på 
barneavdelinger og prosjektet 
«Avansert Hjemmesykehus for 
barn» for å belyse problem-
stillingen. Observasjoner og 
samtaler med foreldre, og samtaler 
med ressurspersoner i klinisk 
praksis  har bidratt til  å belyse 
problemstillingen subjektivt. 

Hvordan kan sykepleier arbeide familierettet i 
forhold til kronisk syke barn innlagt på sykehus?
Resultater av litteraturgjennomgang

Når barn blir lagt inn på 
sykehus vil familien alltid bli 
påvirket (Shields, Kristensson-
Hallstrøm og O’Callaghan, 2003). 
Sykehusinnleggelsen er en kilde 
til stress og angst for foreldrene 
spesielt, men også øvrig familie i 
større eller mindre grad. Foreldre er 
ikke komfortable i sykehusmiljøet. 
De føler seg ofte hjelpeløse og 

utilstrekkelige (Hopia et al, 2005). 
Corlett og Twycross (2006) hevder 
at foreldre mister mye av sin 
naturlige foreldrerolle når barnet 
blir innlagt på sykehus. Rolletapet 
fører til angst og opplevelse av 
usikkerhet. Foreldrene har behov 
for å forhandle frem nye roller for 
seg selv, samt avgjøre i hvilken grad 
de ønsker å delta i pleien (Corlett 

et al, 2006). Familierettet sykepleie 
innebærer å involvere foreldrene 
i pleien gjennom avklaring 
og forhandling om roller for å 
stimulere til foreldredeltakelse, slik 
at foreldre settes i stand til igjen 
å ta den naturlige omsorgen for 
barnet sitt (Shields et al, 2009). 
Utøvere av familierettet sykepleie 
fremhever viktigheten av familiens 
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rolle i forhold til pasienter i alle 
aldre (Shields et al, 2009). 

Familierettet sykepleie
Det er ingen klar defi nisjon 
av begrepet familierettet 
sykepleie. Mange betegnelser 
er brukt for å beskrive teorien, 
for eksempel partnerskap 
i pleie, familiesamarbeid, 
rolleavklaring/-forhandling og 
foreldredeltakelse. Begrepene 
brukes om hverandre, men går 
ut på det samme, å anerkjenne 
barnet som del av et større hele 
som påvirkes i større eller mindre 
grad av barnets sykdom/lidelse. 
Familierettet sykepleie innebærer 
at planleggingen av pleien under 
sykehusoppholdet dreier seg 
om hele familien, ikke bare det 
individuelle barnet (Shields et al, 
2009). Sykepleier bistår foreldrene 
i å identifi sere ressurser, muligheter 
og sammenhenger slik at de settes i 
stand til å fylle sin nye foreldrerolle 
(Bringager, Hellebostad og 
Sæter, 2003) Grunnlaget for 
familierettet sykepleie er troen 
på at man best ivaretar barnets 
behov og foreldrenes opplevelse 
av velvære ved å involvere dem 
i pleien. Foreldrene anerkjennes 
som eksperter på ivaretakelse av 
egne barn og informasjonen de 
kommer med anses som viktig 
for avgjørelser i forhold til pleien 
(Shields et al, 2009). 

Sykepleieutdanningen og 
sykepleiepraksis har endret 
seg fra et positivistisk syn til 
et mer helhetlig menneskesyn. 
Et positivistisk vitenskapssyn 
innebærer at det bare er det som 
kan måles som kan forskes på. Et 
helhetlig menneskesyn forutsetter 
erkjennelse om at mennesket er 
et sosialt vesen i samspill med 
naturen og andre mennesker. Et 
helhetlig menneskesyn er ikke 
forenlig med et hvilket som helst 
vitenskapssyn. Systemteori har 
dannet grunnlaget for store deler 
av sykepleieteoriene etter 1970. 
Systemteori har hatt betydning for 

utviklingen av retninger innenfor 
både sykepleie- og familieteori, 
og de to teoriene er nært knyttet 
til hverandre. Systemteori 
bygger på ideen om at enhver 
påvirkning på en av deltakerne i et 
samspill får konsekvenser for alle 
deltakerne. Systemteori handler 
om kommunikasjon og defi neres 
som en kommunikasjonsteori. 
Den vektlegger at kommunikasjon 
er mer enn ord og kroppsspråk, 
og hevder at alt vi gjør er 
kommunikasjon (Jensen, 1994). 
Mangel på effektiv kommunikasjon 
hindrer åpent og gjensidig 
samarbeid mellom sykepleier 
og foreldre, og får negative 
konsekvenser for familierettet 
sykepleie (Corlett et al, 2006). 

Drøfting
Hovedresultatene fra nasjonal 
undersøkelse om pårørendes 
erfaringer med somatiske 
barneavdelinger i 2005, 
konkluderer med at arbeidsdelingen 
og kommunikasjonen rundt 
denne er et forbedringsområde 
for barneavdelingene 
(Kunnskapssenteret, 2006). 

Hvordan kan noen av 
utfordringene med familierettet 
sykepleie løses på barneavdelinger? 
«Å ta vare på foreldrene er indirekte 
å ta vare på barnet» Tveiten 
(1998), og er derfor en viktig 
sykepleieoppgave.

Pårørende har en mer sentral 
plass i sykepleie til barn enn til 
voksne fordi barn er avhengig av 
voksne for å dekke grunnleggende 
behov. Det er derfor viktig og 
nødvendig å samarbeide med 
foreldrene (Tveiten, 1998). 
Et optimalt samarbeid med 
foreldrene forutsetter at sykepleier 
behandler dem som jevnbyrdige 
samarbeidspartnere, og at både 
deres og sykepleiers rolle avklares. 
Dette er spesielt viktig ved 
langvarige innleggelser (Grønseth 
og Markestad, 2005).

Foreldredeltagelse
Vi erfarte i praksis at enkelte 
foreldre uttrykte at de, særlig 
i starten av oppholdet, var 
usikre på rollen sin. De savnet 
at sykepleieren fortalte hva som 
var forventet av dem, særlig i 
forhold til oppgaver de naturlig 
ville ha utført hjemme. Dette 
underbygges i hovedresultatene 
fra nasjonal undersøkelse om 
pårørendes erfaringer med 
somatiske barneavdelinger i 
2005 (Kunnskapssenteret, 2006). 
Å arbeide familierettet krever 
at sykepleier forhandler med 
foreldrene om barnets pleie, 
avklarer hvem som har ansvar for 
ulike deler av pleien, samt graden 
av foreldredeltakelse (Corlett et al, 
2006). 

Foreldredeltakelse har direkte 
sammenheng med tilstanden til 
barnet. Sykepleier overtar ansvaret 
når foreldrene selv ikke kan ivareta 
barnets egenomsorg. Sykepleier 
må arbeide for å styrke foreldrenes 
ressurser slik at ansvaret raskest 
mulig kan tilbakeføres til foreldrene 
(Grønseth et al, 2005). Utføring 
av praktiske oppgaver og stell 
avhenger ofte av hvem som er på 
vakt, og hvor travelt det er. Dette 
innebærer at foreldrenes deltakelse 
foregår på sykepleiers premisser. 
Foreldre blir vanligvis hørt og 
rådspurt, men føler seg allikevel 
ikke som likeverdige partnere i 
forhandlinger. Største hinderet 
mot jevnbyrdig samarbeid er 
mangel på klare retningslinjer på 
avdelingen og negative holdninger 
til foreldredeltakelse hos 
sykepleiere (Grønseth et al, 2005). 
Tilrettelegging for foreldredeltakelse 
i beslutningstaking er en 
utfordrende oppgave for sykepleiere 
og henger sammen med de etiske 
prinsippene om informert samtykke 
og autonomi. Foreldre skal ikke 
ta medisinske avgjørelser, men 
bør involveres når avgjørelser tas 
(Hallstrøm, Runeson og Elander, 
2002).

Sykepleiere forventer at 
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foreldre er hos barnet, involverer 
seg i pleien og tilpasser seg 
avdelingens normer. Foreldre 
som ikke føyer seg etter normene 
anses som vanskelige fordi de 
forstyrrer sykepleierens arbeid 
og tar mye av deres tid (Coyne, 
2008) Foreldre er ofte usikre på 
hva som forventes av dem, men 
sykepleierne har klare oppfatninger 
av sine forventninger til foreldrene. 
Sykepleiers forventninger til 
foreldredeltakelse kan være til 
hinder for rolleforhandling, 
og det kan føre til konfl ikt når 
foreldre ikke oppfyller sykepleiers 
forventninger (Corlett et al, 2006). 
Situasjonen kan muligens løses ved 
rolleavklaring og rolleforhandling. 
Coyne (2008) hevder at bruk av 
vurderingsverktøy for å avklare 
roller kan bidra til å redusere 
misforståelser og konfl ikter. 

Erfaringer fra praksis viste 
at sykepleierne var opptatt av 
å møte foreldrene med respekt, 
at de mener det er viktig at 
foreldrene blir hørt, samt at de er 
deltakende i pleien til barna. De 
har utformet et avkrysningsskjema 
for innkomstsamtale. Et av 
punktene i innkomstsamtalen er 
forventninger til sykehusoppholdet, 
samt avklaring av foreldrerollen. 
I forhold til rolleavklaring er det 
tatt med to eksempler på hva det 
innebærer; daglig omsorg/stell, 
samt avlastning når mulig. I samtale 
med en fagutviklingssykepleier 
kom det fram at skjemaet ikke ble 
brukt i så stor utstrekning som 
ønskelig.

Foreldrerollen blir gjenstand for 
observasjon og oppmerksomhet 
når barnet er innlagt på sykehus. 
Det blir en «offentliggjøring» av 
omsorgen som kan være belastende 
for foreldrene (Tveiten 1998). Det 
samme gjelder for sykepleierne 
(Shields et al, 2003). Vi mener 
sykepleiere må være trygge i 
rollen sin for at det ikke skal føles 
belastende å utføre sykepleie under 
gransking av foreldrene. Coyne 
(2008) hevder at usikkerhet i 

rollen kan føre til at sykepleierne 
kontrollerer foreldrenes deltakelse 
for å hindre inntreden på 
deres profesjonelle område, da 
dette kan oppleves truende for 
sykepleier. På den andre side 
ønsker foreldre vanligvis ikke å 
observere vitale tegn eller utføre 
medisinske prosedyrer, men ivareta 
basisomsorgen for barnet, noe vi 
fi kk bekreftet i praksis. De ønsker 
å beholde rollen sin som foreldre 
(Grønseth et al, 2005). Dersom 
denne ikke blir avklart tidlig har 
vi erfart at de kan bli utrygge på 
selv enkle oppgaver rundt barnet. 
Foreldre trenger bekreftelser og 
positive tilbakemeldinger for 
å kunne støtte barnet (Hopia 
et al., 2005). Det forutsetter at 
sykepleier har gode kommunikative 
ferdigheter. Tveiten (1998) 
underbygger dette. Vi erfarte i 
praksis at sykepleierne involverte 
foreldrene i pleien, men ikke på 
bakgrunn av reelle forhandlinger 
om roller eller deltakelse. Flere 
foreldre sa at «veien ble til 
underveis», og mange var fornøyde 
med det. Dette underbygges i 
artikkel av Corlett et al (2006) som 
skriver at rolleforhandling sjelden 
er planlagt, men foregår ad-hoc. Vi 
tenker det kan føre til forskjeller 
i hvordan den enkelte familie 
møtes på bakgrunn av individuelle 
forskjeller blant sykepleierne.

Vi erfarte at foreldre til barn 
innlagt for første gang var mer 
engstelige enn de som var kjent 
i avdelingen. Foreldre til kronisk 
syke barn blir etter hvert eksperter 
på barnets tilstand. Sykepleier må 
anerkjenne deres kompetanse og 
gi slipp på litt av ekspertrollen for 
å inkludere dem i beslutninger 
(Grønseth et al, 2005). I følge 
Corlett et al (2006) føler foreldre 
ofte at sykepleier ikke er villig 
til å gi slipp på kontrollen over 
pleien, noe som hemmer 
foreldredeltakelsen. Sykepleiere 
forsikrer seg kontinuerlig om at 
omsorgen foreldrene gir barnet er 
god nok. De antar ikke automatisk 

at foreldrene er kompetente, 
bortsett fra foreldre til kronisk 
syke barn, som blir oppfattet 
som kompetente og derfor ikke 
observeres i like stor grad (Coyne, 
2008). Foreldre til barn med 
gjentatte innleggelser er bedre i 
stand til å forhandle om deltakelse 
(Corlett et al, 2006). Over tid vil 
foreldre få mer kunnskaper og 
ekspertise, og bli mer erfarne i 
omgang med sykepleiere. De blir 
tryggere på å forhandle om roller, 
samt mer i stand til å avvise roller 
de ikke ønsker (Espezel og Canam, 
2003). 

Kristensson-Hallstrøm (2000) 
hevder at foreldredeltagelse 
forutsetter god kommunikasjon, 
samt at foreldre trenger informasjon 
for å ta avgjørelser. Informasjonen 
bør formidles muntlig og skriftlig, 
gjerne fl ere ganger og på et 
forståelig språk (Kristensson-
Hallstrøm, 2000). To-veis 
kommunikasjon er å foretrekke 
framfor en-veis kommunikasjon 
fordi det innebærer gjensidig 
meningsutveksling mellom 
likeverdige voksne. Det er bare 
gjennom gjensidig kommunikasjon 
og felles forståelse at en oppnår 
individuell ivaretakelse av 
foreldrene. Lykkes sykepleiere 
med dette oppfattes de som 
profesjonelle (Hallstrøm et al, 
2002). Tydelig kommunikasjon 
klargjør de nøyaktige behovene for 
pleien og fører til at det er enklere 
å utvikle felles mål. Thornquist 
(2004) hevder at kommunikasjon 
om roller som regel skjer uuttalt og 
ubevisst. Foreldrene ønsker å delta 
i pleien, men sykepleieres mangel 
på kommunikasjon og begrensede 
forhandling om roller reduserer 
deltakelsen. Sykepleierne har klare 
forventninger til hva foreldre kan 
involveres i og forhandler derfor 
ikke rutinemessig om deltakelse/
roller med foreldrene (Corlett 
et al, 2006) Når forventninger 
blir tydeliggjort i starten av 
sykehusoppholdet vil misforståelser 
som fører til konfl ikter lettere 
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unngås (Espezel et al, 2003). 
I følge Ygge et al (2006) har 
foreldre uttrykt behov for bedre 
kommunikasjon og foreslått at 
det bør utarbeides veiledere/
retningslinjer for tydeligere 
forståelse av hva man kan 
forvente av hvem og når. Graden 
av foreldredeltakelse avhenger 
av sykepleiers tilnærming og 
kommunikasjon (Hallstrøm, 1998). 
Sykepleiere må sørge for å opprette 
effektiv kommunikasjon med 
foreldrene fra starten og ikke stole 
på at foreldrene blir mer fortrolige 
og erfarne med forhandling etter 
hvert (Corlett et al, 2006) 

Sykehusverdenen er en spesiell 
kultur med bestemte koder og 
talemåter. Dette er kjent for 
sykepleiere, men ukjent for de fl este 
foreldre og barn (Bastøe, 2004). 
Coyne (2008) hevder at sykepleiere 
har oppfatninger om hvordan 
avdelingen bør administreres og 
reglene som gjelder. Foreldre og 
barn kjenner ikke systemet og 
må sosialiseres inn i rollene. De 
fl este foreldre vi snakket med var 
fornøyde med måten deres rolle ble 
ivaretatt, på tross av at de færreste 
hadde opplevd at sykepleier spesifi kt 
gikk i dialog med dem om dette. Så 
lenge barnet var godt ivaretatt var 
de fornøyde. Espezel et al (2003) 
sier at foreldre ofte ikke er klar over 
hva sykepleier kan tilby dem og at 
mange derfor ikke får tilstrekkelig 
hjelp. Vi undres over om like 
mange foreldre ville rapportert 
at de var fornøyde dersom de 
hadde hatt klarere oppfatning av 
sykepleierrollen. Et foreldrepar sa 
at det var vanskelig å komme med 
kritikk til sykepleieren som de er 
avhengig av og som de er nødt til å 
forholde seg til over lang tid. 

Foreldrene føler seg ofte ikke 
kompetente til å skulle opponere 
mot ekspertisen selv om de er 
uenige (Grønseth et al, 2005).

 
Avansert sykepleie i hjemmet
Samarbeidsproblemer mellom 
foreldre og helsepersonell er 

vanligst ved langvarige innleggelser 
(Grønseth,2002). Foreldre 
samarbeider bedre med sykepleiere 
når de er i familiære omgivelser 
der de har mer kontroll og makt 
(Espezel et al, 2003).

Hensikten med hospiterings-
opphold ved Ahs var å observere og 
få en innsikt i hva slags innvirkning 
det kan ha på foreldredeltakelsen 
og avklaringen av roller når barn 
får avansert sykepleie i hjemmet. 
Dette krever at foreldre må ta 
større ansvar for pleien. Prosjektets 
fi losofi  er at barn blir fortere friske 
når de er hjemme i sitt eget miljø 
og at hele familien profi tterer på å 
kunne opprettholde en mest mulig 
normal hverdag. Ahs hevder at 
sykehuset bruker mindre ressurser 
ved å behandle barn hjemme, og at 
det frigjør sengeplasser, og derfor 
er samfunnsøkonomisk gunstig. 
Cooper, Wheeler, Woolfenden, Boss 
og Piper (2009) konkluderer med 
at dette ikke er helt avklart, men 
fornøyde foreldre, bedre livskvalitet 
og kortere sykehusopphold er det 
evidens for. 

Felles for alle foreldrene vi 
snakket med var at de mente de 
har fått en bedre hverdag etter at 
de ble tilknyttet Ahs. Ahs hevder 
at foreldre lettere ivaretar viktige 
foreldreoppgaver hjemme, noe 
foreldrene vi snakket med bekreftet. 
Ressurspersoner tilknyttet Ahs 
fortalte at en viktig del av arbeidet 
er å avklare og fordele roller fordi 
foreldrene har et større ansvar for 
pleien enn de har på sykehus hvor 
det er sykepleier tilgjengelig til 
enhver tid. Før foreldrene forlater 
avdelingen får de nødvendig 
opplæring i oppgavene de skal 
utføre, samt en mappe med all 
nødvendig skriftlig informasjon. 
Alle pasientene skal ha en pleie- 
og behandlingsplan utformet i et 
språk foreldrene forstår og den 
skrives ut i et fornuftig format slik 
at den kan oppbevares hjemme. 
Foreldrene er som regel med på 
å utforme planen. Foreldrene har 
innsyn i barnets journal elektronisk 

når de har besøk fra sykehuset. 
Fordi mye av pleieansvaret 
overføres til foreldrene, samt at 
sykepleierne ikke er i nærheten 
for å observere hvordan foreldrene 
utfører oppgavene, opplevde vi at 
sykepleierne arbeidet systematisk 
og målrettet med rolleavklaring 
for å forsikre seg om at barnet får 
kvalitativ god pleie 

I sykehusmiljøet er ikke foreldre 
og sykepleiere likeverdige partnere. 
I hjemmet har barn og foreldre 
mer kontroll, og foreldre er da i 
bedre posisjon til å samarbeide 
med helsepersonell (Espezel et al, 
2003), fordi rollene blir byttet om 
(Storaker, 2004). Maktfordelingen 
mellom sykepleier og foreldre 
er asymmetrisk. Sykepleier 
har i kraft av sin stilling og 
kompetanse en makt foreldrene 
ikke har. Foreldrene er avhengig 
av at sykepleier forvalter makten 
og kunnskapene sine moralsk 
forsvarlig. Misbruk av makt kan 
føre til paternalisme, noe vi mener 
er til hinder for familierettet 
sykepleie (Bastøe, 2004). Gjensidig 
utveksling av kunnskap er en 
måte å minske kunnskapsgapet 
mellom foreldre og sykepleier. 
Vi mener dette kan bidra til å 
utjevne maktbalansen og skape 
mer symmetri. Dette er gunstig i 
et samarbeid (Espezel et al, 2003). 
Franck og Callary (2004) hevder at 
familierettet sykepleie innbefatter 
familievennlige omgivelser for å 
normalisere familiefunksjonen 
mest mulig. Vi mener derfor 
avansert sykepleie i hjemmet er 
et skritt nærmere å optimalisere 
familierettet sykepleie, og håper 
tilbudet utvides så barn i resten av 
landet kan nyttiggjøre seg dette.

Familierettet sykepleie i praksis
Sykepleiere har ingen bestemt 
metode å arbeide etter i forhold 
til foreldre på sykehus (Hopia, 
Paavilainen og Åstedt-Kurki, 2004). 
Vi tror det skyldes manglende 
retningslinjer, som kan føre til 
at møter mellom sykepleiere og 
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foreldre styres av tilfeldigheter. 
Sykepleiere i praksis sa at de 
arbeidet familierettet, men vi 
opplevde at de hadde problemer 
med å beskrive hvordan, og det 
var ingen konkret opplæring i 
forhold til dette ved ansettelser. 
Blir sykepleiere tryggere i rollen sin 
dersom de har en konkret metode 
å arbeide etter? Og hvordan vil 
hverdagen til foreldrene arte seg 
dersom alle sykepleierne de møter 
arbeider på samme måte med de 
samme mål? 

Hopia et al (2004) skriver 
at familierettet sykepleie 
enkelte steder er basert på ulike 
strategier. En strategi som brukes 
er systematisk. Det innebærer 
at sykepleier gjør en grundig 
vurdering av den enkelte families 
situasjon ved innkomst, og 
refl ekterer over egen tilnærming til 
familierettet sykepleie underveis. 

Hver familie får da individuell 
pleie fordi foreldrene er med og 
utformer pleieplanen. De opplever 
at de er med på å avgjøre pleien. 
I praksis blir pleieplan utformet 
i samarbeid med foreldrene der 
sykehusoppholdet varer over uker 
og måneder. Å samarbeide og ta 
avgjørelser i fellesskap reduserer 
foreldrenes opplevelse av stress 
fordi de føler seg nyttige (Tveiten, 
1998). 

McCann et.al (2008) har 
evaluert effekten av å bruke 
dokumentasjonsverktøy for å 
formalisere rolleforhandlingen og 
bedre kommunikasjonen mellom 
foreldre og sykepleier. Konklusjonen 
er at dette verktøyet bevisstgjorde 
sykepleierne på viktigheten av 
effektiv kommunikasjon og 
forhandling om pleien med foreldre. 
Eksempel på et slikt verktøy kan 
være avkrysningsskjema med 
mulighet for å hake av for ting som 
har blitt gjort og bestemt. Ved å 
legge føringer i forbindelse med 
bruk av konkrete verktøy tror vi 
det skapes felles holdninger blant 
sykepleierne. Avdelingene hvor vi 
hadde vår praksis, har  retningslinjer 

for hvordan de ønsker å fremstå 
for barn og foreldre. De er lett 
tilgjengelige for sykepleierne, 
og sier at foreldre og barn skal 
føle seg trygge og delaktige, 
respektert og ivaretatt, samt opp-
leve at personalet samarbeider. 
Fagutviklingssykepleierne 
deltar i pleien og mener dette 
er et godt tiltak for å fange opp 
mulige holdningsforskjeller blant 
sykepleierne. De initierer faglige 
diskusjoner og refl eksjon rundt 
temaet i forsøk på å skape felles 
holdninger. 

Vi mener retningslinjer og 
veiledere er enkle verktøy alle 
sykepleiere uansett bakgrunn og 
arbeidserfaring kan ha nytte av, 
og en slik metode kan ha positiv 
innvirkning på foreldrene fordi 
de opplever enhetlig ivaretakelse. 
Dette underbygges av McCann et 
al (2008) og Hopia et al (2004). 
Gode rutiner for familierettet arbeid 
fører til at sykepleierne opplever 
at de har tid til dette arbeidet 
i motsetning til sykepleiere på 
avdelinger med dårlige rutiner 
(Ygge et al, 2006).

Mangelfulle erfaringer og 
kompetanse kan medvirke til 
at enkelte sykepleiere omgås 
foreldre som venner og ikke 
som profesjonelle yrkesutøvere. 
Er sykepleiere redde for at 
avstanden til foreldrene blir for 
stor og samarbeidet vanskeligere 
dersom de opptrer profesjonelt? 
Vi ønsker ikke kun å fremstå 
som blide og hyggelige, men også 
som faglig dyktige sykepleiere. 
Foreldrene trenger ikke venner, 
men profesjonelle sykepleiere som 
er trygge i sin rolle (Ygge, 2007). 
Nordtvedt og Kase (2001) mener 
at Forskrift om barns opphold i 
helseinstitusjon bør revideres i sin 
helhet med tanke på å stille krav 
til personalets kompetanse for å 
arbeide med barn. Vi mener at det 
under opplæringstiden av ansatte 
kan legges mer fokus på viktigheten 
av å arbeide familierettet, og stiller 
spørsmål ved om det bør legges 

mer vekt på familierettet sykepleie i 
grunnutdanningen.

Vi mener at å stimulere til 
faglige diskusjoner er nyttig. 
Diskusjoner og refl eksjon, samt 
andre enkle tiltak som veiledere 
og klare retningslinjer kan føre til 
felles holdninger på avdelingen 
og til en mest mulig familierettet 
sykepleie som ikke har bare barnet 
i fokus, men hele familien. 

Avslutning
Gjennom arbeid med denne 
oppgaven har vi sett viktigheten 
av samarbeid mellom foreldre og 
sykepleiere når barn er lagt inn på 
sykehus. Vi har funnet ut at per 
i dag fungerer ikke familierettet 
sykepleie etter intensjonen. 
Bevisstheten om temaet er til 
stede på avdelingene, men det 
mangler en enhetlig forståelse av 
innholdet i begrepet. Vi har funnet 
ut at bruk av enkle verktøy, gode 
kommunikasjonskunnskaper 
og forhandling om roller er 
vesentlig i familierettet sykepleie. 
Familierettet sykepleie er gunstig i 
de fl este møter mellom pasient og 
sykepleier, og derfor overførbart 
til andre avdelinger på sykehuset, 
kommunehelsetjenesten og 
psykiatrien, særlig i forhold 
til pasienter som ikke selv kan 
uttrykke sine behov, og/eller hvor 
samarbeid med pårørende er ansett 
som spesielt viktig for optimal 
utøvelse av sykepleie. 

Behovet for videre forskning 
på dette området påpekes i fl ere 
artikler, noe vi oppfordrer til.
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I kliniske studier viste Emend® (aprepitant, MSD) 
en signifikant bedre kvalmestillende effekt 
gitt i en kombinasjon til pasienter som fikk cyto-
statika 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. 

MSD (Norge) AS
Postboks 458, Brakerøya, 3002 Drammen

Tlf. 32 20 73 00,  fax 32 20 73 10

C Emend MSD
C Ivemend MSD
 Antiemetikum. ATC-nr.: A04A D12 

T 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 115 mg: Ivemend: Hvert hetteglass inneh.: Fosaprepitantdimeglumin tilsv. fosa-
prepitant 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 hos 
voksne. Forebygging av kvalme og oppkast i forbindelse med moderat emetogen cancer kjemoterapi hos voksne. 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 peroralt 1 gang daglig 1 time før kjemoterapibehandling på 

dag 1, og 80 mg gitt peroralt 1 gang daglig på dag 2 og 3. I stedet for oral aprepitant (125 mg) kan fosaprepitant 115 mg gis 
som i.v. infusjon over 15 minutter, 30 minutter før kjemoterapi kun på dag 1 av kvalme- og oppkastfremkallende kjemoterapi. I 
studier er følgende regime benyttet: Sterkt emetogent kjemoterapiregime:

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4

Aprepitant (peroralt) 125 mg 80 mg 80 mg ingen

Deksametason (peroralt) 12 mg 8 mg 8 mg 8 mg

Ondansetron (i.v.) 32 mg ingen ingen ingen

 Moderat emetogent kjemoterapiregime:

 Dag 1 Dag 2 Dag 3

Aprepitant (peroralt) 125 mg 80 mg 80 mg

Deksametason (peroralt) 12 mg ingen ingen

Ondansetron (peroralt) 2 × 8 mg ingen ingen

 Kan tas med eller uten mat. Kapslene skal svelges hele. Ivemend: Infusjonsvæske: Ivemend 115 mg som infusjon over 15 
minutter, kan erstatte Emend 125 mg gitt peroralt 1 gang daglig før kjemoterapi på dag 1 i behandlingsregimet, ved kjemotera-
piindusert kvalme og oppkast (CINV). CINV-regimet varer i 3 dager og inkl. Ivemend 115 mg gitt 30 minutter før kjemoterapibe-
handling på dag 1, og Emend 80 mg gitt peroralt på dag 2 og 3, i tillegg til et kortikosteroid og en 5HT3-antagonist. Sterkt 
emetogent kjemoterapiregime: 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4

Ivemend (i.v.) 115 mg ingen ingen ingen

Aprepitant (peroralt) ingen 80 mg 80 mg ingen

Deksametason (peroralt) 12 mg 8 mg 8 mg 8 mg

Ondansetron (i.v.) 32 mg ingen ingen ingen

 Moderat emetogent kjemoterapiregime: 

Dag 1 Dag 2 Dag 3

Ivemend (i.v.) 115 mg ingen ingen

Aprepitant (peroralt) ingen 80 mg 80 mg

Deksametason (peroralt) 12 mg ingen ingen

Ondansetron (peroralt) 2 × 8 mg ingen ingen

 Barn: Anbefales ikke til barn <18 år. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for preparatets innholdsstoffer. Skal ikke gis samtidig 
med pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid. Hemming av CYP 3A4 forårsaket av aprepitant kan føre til økte plasmakonsen-
trasjoner av disse legemidlene og potensielt forårsake livstruende reaksjoner. Forsiktighetsregler: Må brukes med 
forsiktighet ved moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon. Må gis med forsiktighet ved samtidig behandling med oralt adminis-
trerte virkestoffer som primært metaboliseres via CYP 3A4, og som har smalt terapeutisk vindu (se Interaksjoner). 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 resultere i økt toksisitet og må utøves med spesiell forsiktighet. Samtidig administrering 
av derivater av sekalealkaloider (CYP 3A4-substrater) kan føre til økte plasmakonsentrasjoner av disse virkestoffene. 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 plasma-
konsentrasjoner av aprepitant og må unngås. Samtidig administrering av aprepitant eller fosaprepitant og urtepreparater som 
inneholder johannesurt (Hypericum perforatum) anbefales ikke. Samtidig behandling med CYP 3A4-inhibitorer (f.eks. ketokon-
azol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromycin, telitromycin, nefasodon og proteasehemmere), er forventet å resultere i 
økte plasmakonsentrasjoner av aprepitant og bør utøves med forsiktighet. Aprepitant kapsler må ikke brukes ved fruktoseintoler-
anse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Ivemend skal ikke gis som bolusinjeksjon, men skal for-
tynnes 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 virkestoffer som interagerer med 
aprepitant gitt oralt også vil interagere med fosaprepitant. Aprepitant (125 mg/80 mg) er substrat, moderat hemmer og induser 
av CYP 3A4 og CYP 2C9-induser. I løpet av behandlingen hemmes CYP 3A4 og plasmakonsentrasjonen av virkestoffer som 
metaboliseres via enzymet kan økes. Total eksponering 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. 
Fosaprepitant må ikke brukes samtidig med pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid. CYP 3A4-hemming forårsaket av apre-
pitant kan føre til økte plasmakonsentrasjoner av disse virkestoffene, og potensielt forårsake alvorlige eller livstruende reaksjoner. 
Forsiktighet anbefales ved samtidig behandling med CYP 3A4-substrater og oralt administrerte virkestoffer som primært metabo-
liseres via CYP 3A4 og som har smalt terapeutisk vindu, som ciklosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergota-
min, ergotamin, fentanyl og kinidin. Etter behandlingsslutt forårsaker aprepitant en forbigående moderat induksjon av CYP 2C9 
og en forbigående mild induksjon av CYP 3A4 og glukuronisering. Ved samtidig bruk med aprepitant må vanlig oral deksameta-
sondose 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. I løpet av 3-dagers behandlingen ved kvalme- og oppkastfremkallende kjemoterapi, er det for-
ventet forbigående moderat økning, etterfulgt av mild nedgang, i eksponeringen av immunosuppressiver som metaboliseres via 
CYP 3A4 (f.eks. ciklosporin, tacrolimus, everolimus og sirolimus). Reduksjon i dosen av immunosuppressiver er likevel ikke anbe-
falt. Potensielle effekter av økte plasmakonsentrasjoner 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 
sammen med diltiazem 120 mg 3 ganger daglig, hos pasienter med mild til moderat hypertensjon, gir 1,4 ganger økt AUC for 
diltiazem og liten reduksjon i blodtrykk. Som mild induser av CYP 2C9, CYP 3A4 og glukuronisering, kan aprepitant redusere 
plasmakonsentrasjonen av substrater som elimineres av disse innen 2 uker etter behandlingsstart. Effekten er klinisk ubetydelig 
2 uker etter avsluttet behandling. Mild induksjon av glukuronidering er sett når aprepitant 80 mg gis oralt i 7 dager. Forsiktighet 
anbefales når warfarin, acenokumarol, tolbutamid, fenytoin eller andre virkestoffer som metaboliseres via CYP 2C9 gis i løpet av 
denne perioden. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Skal ikke brukes under graviditet med mindre det er helt nødvendig. 
Muligheten for reproduksjonstoksiske effekter er ikke klarlagt. Mulige effekter på reproduksjon pga. endringer i nevrokininregul-
eringen er ukjent. Overgang i morsmelk: Ukjent. Utskilles i melk hos diende rotter. Amming anbefales ikke. Bivirkninger: 
Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse, diaré, dyspepsi, raping. Luftveier: Hikke. Metabolske: Anoreksi. Nevrologiske: 
Hodepine, svimmelhet. Øvrige: Asteni/tretthet. Mindre hyppige: Blod: Anemi, febril nøytropeni. Gastrointestinale: Kvalme, sure 
oppstøt, smaksforstyrrelser, mageubehag, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, perforerende duodenalsår, oppkast, 
magesmerte, tørr munn, inflammatorisk tarmsykdom, flatulens, stomatitt. Hud: Utslett, akne, fotosensibilitet, hyperhidrose, oljeak-
tig 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, pol-
lakisuri. 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. Følgende er i tillegg sett ved behandling med aprepitant 40 mg: Smerter i øvre del av buken, unormale tarmlyder, dysar-
tri, dyspné, hypoestesi, insomnia, miose, kvalme, sanseforstyrrelse, mageubehag, redusert synsskarphet, hvesing. Ett tilfelle av 
obstipasjon og ett tilfelle av subileus er sett ved høyere aprepitantdose. Ett tilfelle av Stevens-Johnsons syndrom, samt ett tilfelle 
av angioødem og urticaria er rapportert. Hardhet og smerter på injeksjonsstedet ved i.v. administrering. Etter markedsføring 
(frekvens ukjent): Hud: Kløe, utslett, urticaria. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske reaksjoner. 
Overdosering/Forgiftning: Enkeltdoser opptil 200 mg fosaprepitant er generelt godt tolerert hos friske personer. Ved ev. over-
dose 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 
anbefalinger A04A D12.Egenskaper: Klassifisering: Antiemetikum. Virkningsmekanisme: Fosaprepitant er prodrug og omdannes 
raskt til aprepitant når det gis i.v. Aprepitant er selektiv høyaffinitetsantagonist for human substans P nevrokinin 1 (NK

1
)-

reseptorer. Absorpsjon: Gjennomsnittlig absolutt oral biotilgjengelighet: 67% for 80 mg og 59% for 125 mg. T
max

 ca. 4 timer. Ikke-
lineær farmakokinetikk i det kliniske doseringsintervallet. Proteinbinding: Sterk, gjennomsnittlig 97%. Fordeling: 
Distribusjonsvolum: Geometrisk gjennomsnitt for tilsynelatende distribusjonsvolum ved «steady state» (Vd

ss
) er ca. 66 liter. 

Halveringstid: Plasmaclearance: Doseavhengig, reduseres med økende dose, ca. 60-72 ml/minutt i det terapeutiske doseområ-
det. Terminal halveringstid: Ca. 9-13 timer. Metabolisme: Fosaprepitant omdannes til aprepitant i løpet av 30 minutter etter avs-
luttet 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 feces. 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. 
125 mg + 2 tabl. 80 mg (endose) kr 747,10. 80 mg: 1 stk. kr 271,70. 2 stk. (blister) kr 509,70. 125 mg: 5 stk. (endose) kr 
1221,80. Ivemend: Pulver til infusjonsvæske: 1 stk. (hettegl.) kr 369,60. Refusjon: Gjelder Emend, men ikke 125 mg 5 stk. 
endose. 

 Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av akutt og forsinket kvalme og oppkast i forbindelse med sterkt emetogen cisplatinbasert 
cancer kjemoterapi. Forebygging av kvalme og oppkast i forbindelse med moderat emetogen cancer kjemoterapi. Refusjonskode: 
ICPC -53 Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom Vilkår nr 9. ICD -53 Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom 
Vilkår nr 9. Vilkår: 9 Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.

Sist endret: 25.09.2009
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)
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En pårørendes 
erfaringer
Ellen Sørem og hennes mann Rune fortalte sin 
historie i ord og bilder i Landsdelsavisen 
Nordlys 28. februar 2008. 
Sykepleiekollegaer i Tromsø spurte 
Ellen og Rune  om de kunne tenke 
seg å la deler av dette bli publisert 
i Kreftsykepleie. Det sa de ja 
til. Kort tid etter døde Rune. 
Ellen forteller selv sin og 
familiens historie om det å 
være pårørende, om det å leve 
med kreftsykdom i familien 
gjennom fl ere år.

Jeg heter Ellen Sørem og er 42 år. 
Min ektemann hadde kreftsykdom 
i 11 år. Det var ikke aktiv sykdom 
hele tiden. Rune fi kk påvist 
testikkelkreft i juni 1998, fi kk 
tilbakefall i 2004 og døde 10 april i 
år. Det er fra 2004 jeg skal dele vår 
historie med dere. 

Tilbakefall av sykdommen og ny 
cellegiftbehandling
Høsten 2004 fi kk vi beskjed om 
at kreftsykdommen har spredt seg 
til buken. Rune måtte opereres og 
begynne med cellegiftbehandling 
igjen. Han så ikke fram mot nye 
cellegiftbehandlinger med særlig 
stor optimisme. Rune hadde fortsatt 
plager fra behandlingen i 1998, som 
stor intoleranse for parfyme, kvalme, 

Raynauds syndrom i noen fi ngre og 
fatige. Det var vanskelig å legge inn 
venefl on fordi blodårene i armene 
fortsatt var ødelagt på grunn av all 
cellegiftbehandlingen i 1998. 

Om å lytte til pårørende
I forbindelse med oppstart av 
cellegiftbehandlingen, gjorde noen 
sykepleiere det så komfortabelt 
som mulig for oss, ved å gi Rune  
enerom. De sa tidlig at jeg skulle 
bare dra hjem og «slappe av» mens 
de tok seg av Rune. Jeg prøvde å 
snakke med sykepleierne om Rune 
sin redsel for sykdommen og for 
sykehuset. De var veldig lydhøre i 
forhold til våre ønsker, men å få våre 
ønsker gjennomført var ikke lett. 

Etter 4. cellegiftkur denne 

høsten ble Rune svært dårlig. 
Sykepleierne og jeg var ikke enige 
i våre observasjoner. Jeg påpekte 
fl ere ganger at bukomfanget 
økte betraktelig, og at hans 
allmenntilstand ble dårligere, mens 
de mente han så etter forholdene fi n 
ut. Sykepleieren forslo at de kunne 
dope han ned hele uka slik at han 
sov mesteparten av tiden. Det ble 
noen diskusjoner om dette, for jeg 
mente han måtte opp å gå litt for å 
redusere kvalmen og klarne hodet 
litt. Sykepleierne mente jeg var for 
hard, og måtte la Rune få ligge så 
lenge han ønsket det.

Det var fredag, og de ville 
skrive ut Rune. Jeg ville ikke 
at han skulle reise hjem fordi 
jeg syntes han var så dårlig. 
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Det endte med at han kom hjem 
likevel. Neste dag ble han kjørt 
tilbake til sykehuset i ambulanse, 
innlagt og operert samme natt. 
Det som skulle være et fem dagers 
opphold med cellegiftehandling på 
kreftavdelingen, endte med et tre 
ukers opphold som nyoperert på 
samme avdeling. Egentlig ville de 
han skulle ligge på vanlig sengepost, 
men etter protester fra meg ble Rune 
overfl yttet til kreftavdelingen. Alle 
som kjenner til cellegiftbehandling, 
vet at etter noen dager begynner 
immunforsvaret å avta. Det å foreta 
en stor bukoperasjon i denne fasen, 
gjorde ikke situasjonen helt enkel. 
Men Rune klarte seg gjennom dette, 
og kom hjem til jul det året. 

Rune fi kk nytt tilbakefall i januar 

2005. Vi snakket mye om hva 
gjør vi nå. Kreften hans var ikke 
bare hans, den var vår nå. Den 
omfattet oss alle. Rune og meg 
som ektefeller og foreldre, og våre 
tre barn. Rune var alvorlig redd 
sykehuset. Vi fortalte det, men 
han var en sterk mann med stor 
personlighet. 

Hvordan opprettholde kontinuitet og 
oppfølging?
Det ble etter hvert mange inn-
leggelser, og utrolig mange syke-
pleiere og leger å forholde seg til. Vi 
snakket med dem om hvordan ting 
fungerte for oss, slik om personlig 
hygiene, stell og spising. Vi fortalte 
at jeg ønsket å være sammen med 
Rune mesteparten av tiden, å ta meg 
av alt utenom det medisinske. Vi 
snakket om at ikke noe skulle tas 
opp med og drøftes med Rune uten 
at jeg var der. Årsaken til det var at 
var rett og slett fordi hukommelsen 
hans sviktet. Rune sa bare ja takk 
begge deler, «en Ole Brumm». 
Ikke fordi han ville, men fordi han 
ikke klarte ta innover seg alt som 
skjedde. I forhold til legene fungerte 
denne avtalen veldig bra. De ringte 
meg slik at jeg kunne forberede 
Rune på det som skulle skje. 

Rune var ikke bare innlagt på 
kreftavdeling, men også på andre 
avdelinger som ikke hadde kreft 
som sitt spesielle fagfelt. Da var han 
ikke lenger en kreftpasient, men 
en «vanlig» pasient. Det opplevdes 
som en svakhet. Kreftpasienter 
trenger mye mer individuell 
planlegging i behandling og pleie. 

Vi prøvde å snakke med personalet 
om det å forholde seg til så mange.
Vi måtte forholde til leger, syke-
pleiere, hjelpepleiere, fysiotera-
peuter, røntgenpersonale og stråle-
terapeuter, Det var vanskelig å få 
tingene samkjørt. Jeg skjønner at 
de måtte ha tre-delte vakter, og at 
ikke alle kunne ta en og samme 
pasient hver gang, men når alle 
kommer på ny vakt og spør om de 
samme tingene, blir det slitsomt å 

være pasient og pårørende. Jeg satte 
sprøytene på Rune, for dette var noe 
som stresset han veldig. Jeg tok det 
personlige stellet morgen og kveld, 
men det var alltid noen som ville 
gjøre ting annerledes. Rune hadde 
tungt for å bevege seg. Vi hadde 
egne teknikker for å legge han ned 
og å løfte han opp, men det var alltid 
noen som ville gjøre det på sin egen 
måte. Vi ba sykepleierne si  fra til 
ansatte på for eksempel anestesi- og 
røntgenavdeling at jeg ville være  
med helt til han lå på benken. 
Likevel kunne det bli diskusjoner 
fordi jeg var med.  

Om å ta pårørende på alvor
Etter en stund opplevde vi at 
ryktene gikk foran oss: «Rune 
var vanskelig, og jeg var en sånn 
vanskelig pårørende». Jeg fi kk høre 
at det hadde blitt sagt i rapport ved 
overfl yttinger at jeg var streng og at 
jeg kontrollerte alt og alle, og at det 
bidro til å gjøre noen sykepleiere 
nervøse. Jeg kan faktisk ikke huske 
at noen sykepleierne noen gang 
spurte meg om hvorfor jeg var redd 
og kontrollerte alt. Jeg ble såret og 
lei meg for dette, og for at jeg ikke 
ble tatt alvorlig. Jeg kjente Rune 
best og så hans forandringer fort. 

Jeg har lyst å beskrive kort 
hendelser for å illustrerer hvorfor 
jeg ble ekstra kontrollerende. 
Rune var vanskelig å smertelindre. 
Etter den ene bukoperasjonen fi kk 
han smertebehandling gjennom 
to epiduralkateter. Rune skulle 
dusje, og katetrene ble koblet fra. 
Etterpå ble katetrene koblet feil til, 
noe jeg påpekte. Jeg ble dessverre 
ikke hørt. Dette var riktig gjort, 
fi kk jeg vite. Utover kvelden og 
natten tiltok smertene uten at det 
ble foretatt noe. Til slutt klarte jeg 
ikke lenger å se at mannen min 
hadde så store smerter, og fi kk via 
bekjentskap direkte kontakt med 
anestesiavdelingen og ordnet opp i 
problemet. 

Rune hadde fått behandling 
med Bleomycincellegift og derfor 
skulle han aldri ha 100% oksygen 

Ellen og Rune 
nyttårsaften 2008.
Foto: Privat
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etter operasjonene, hadde jeg fått 
vite. Men hver gang jeg kom på 
oppvåkningen lå han med 100% 
surstoffmetning, selv om dette ble 
tatt opp hver gang. 

Rune hadde stor intoleranse 
for parfyme allerede fra 1998. Jeg 
ble lei av å ta beslutningen om at 
pleiere, vaskepersonale og leger 
måtte ut fordi hun/ han hadde for 
mye godlukt. Var lei av pleiere som 
gjorde et stort nummer at de hadde 
vært hos frisøren uten å ha noe i 
håret som luktet. Jeg var utrolig lei 
av å høre hvor fl ink de var til å sette 
venefl on. Jeg var rett og slett lei av 
å diskutere med dem. 

Å være pårørende
Vi som er i 40 årene i dag er 
kanskje mer krevende som pasient 
og pårørende, og stiller oss mer 
kritisk til behandling og pleie 
enn de som er 20-30 år eldre? 
Vi er muligens mere aktiv, stiller 
større krav og undersøker mer 
på egen hånd, har mer tilgang på 
informasjon. Hva med å inkludere 
pårørende i større grad og spørre 
hva vi ønsker? Det er ikke alltid lett 
å se pårørende og den rollen de har. 
Vi valgte en aktiv rolle, og prøvde 
tidlig å defi nere rollene våre. 

Pårørenderollen er ikke over 
når du forlater sykehuset. Du har 
den på heltid. Jeg ble en «kløpper» 
å avvise folk på telefonen, eller i 
døra på grunn av parfymer, hårgele, 
aftershave og for sterke dusjsåper, 
men også for at jeg selv ble sliten. 
Det er ikke helt lett. Alle sier de 
forstår, men har ikke bestandig 
evnen til å forstå likevel. Jeg ble den 
«vanskelige», og det gjorde meg 
sint. Vi ville bare ha en god dag. 

Rune og jeg var ikke fylt 39 
år da vi fi kk vite at livet hans 
ikke kunne reddes, men at de 
skulle ennå klare å holde han i 
livet en stund til. Hva gjør dette 
med et menneske? Vi ble ennå 
mer avhengige av hverandre. 
Det ble fl ere operasjoner, 
mer strålebehandling og fl ere 
cellegiftkurer. Alle skulle «kurere 

ham». De første gangene dette 
skjedde ble vi kjempeglade, 
men etter hvert gjorde det oss 
usikre. Hadde legene tatt så feil? 
Jeg kontaktet Runes «kreftlege» 
og fi kk bekreftet at det var bare 
livsforlengende behandling. 

Etter hvert kom det frem 
at dersom Rune etter avsluttet 
behandling i 1998 hadde blitt 
fulgt opp på en bedre måte ville 
han sannsynligvis vært frisk i dag. 
Legene snakket om «markører». 
Vi trodde det var positivt at de så 
dem, men der tok vi feil. Det ble 
tatt ultralyd av han i stede for CT, 
og da ble det ikke sett at det var 
små forandringer i buken. Han 
skulle vært operert etter avsluttet 
cellegiftbehandling og fjernet 
lymfeknuter i buken. Det er kjent at 
den typen testikkelkreft som Rune 
hadde sprer seg til lymfene i buken. 
På Radiumhospitalet sa de at dette 
ville ikke ha skjedd hos dem. Der 
tar de denne kontroll operasjonen 
på pasientene. 

Hvordan forklare dette til våre 
tre barn som på det tidspunktet var 
20,17 og 10 år? Hvordan unngå at 
bitterheten ikke overtar? Våre barn 
vil komme til å være avhengig av et 

helsevesen senere. Vi har hengende 
på kjøleskapet vårt hjemme der 
Adrian har skrevet som 7 åring. Jeg 
har hatt ikke en god dag i dag derfor 
skal jeg ha det i mora. Dette ble vårt 
livsmotto. Hvordan leve nå?

De siste månedene
Det var en merkbar forskjell på 
sykepleierne høsten 2008. Rune 
hadde fått spredning til hjernen. 
Dette var begynnelsen på slutten. 
Vi visste det, og sykehuspersonalet 
visste det. Jeg ble behandlet 
annerledes. Vi fi kk alt vi spurte om, 
alt ble lagt til rette. Det ble aldri 
stilt spørsmål til at jeg var der, hvis 
jeg satt igjen i venterommet på 
avdelinger der vi tidligere følte at 
de helst ikke ville ha meg med inn. 
Nå kom de og hentet meg, og det 
hendte også at vi ble ropt opp begge 
to. Det opplevde vi skremmende. 
Rune sa det til sykepleierne.

Vi hadde valgte tidlig å være 
åpen om sykdommen og om de 
problemene dette kunne gi utslag 
gjennom hele sykdomsforløpet til 
Rune. Vi kunne ikke leve og være 
bitre samtidig. Vi valgte å leve. 
Det handlet ikke om å bestige den 
høyeste toppen eller gå den lengste 

Rune i fjæra mars 2009. Foto: Privat

En pårørendes erfaringer
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turen. Nå var det viktig å være 
på hytta og kose seg med et glass 
vin eller en øl. Det var viktig å ha 
ungene rundt oss, viktig å kunne 
være til stede på ei turntrening eller 
en skoleoppvisning. Det var viktig 
å gå ut og spise pizza med gode 
venner. Lista måtte ikke legges 
for høyt. Det ble viktig med de 
små og kortsiktige målene, de små 
skrittene. 

Vi følte at mye var tatt fra oss å 
grunn av sykdommen. Ferier som 
ikke kunne gjennomføres, for jeg 
turde ikke dra alene med Rune, 
samtidig som vi opplevde den 
enorme gleden når noen venner 
ringte og sa vi kunne dra sammen 
på ferie. Det var viktig for oss å 
vite at hvis det skjedde noe som 
gjorde at jeg måtte dra med Rune 
på sykehuset, eller at han bare var 
dårlig, så var det noen der som 
tok seg av Victoria og Adrian. Vi 
måtte hele tiden ha en plan, «en 
back up». Etter hvert erfarer en at 
det er ikke den syke som trenger 
mest hjelp, for de får stort sett all 
den hjelp de trenger. Det er de 
pårørende som trenger praktisk 
hjelp og støtte. Noen som kan 
ta barna med på kino, gjør noe 
hyggelig sammen. Ikke vær redd 
for å virke påtrengende, vær ikke 
redd for å være litt pågående. Bak 
gjerne en kake eller et brød. Kom 
med konkrete ting som du mener 
du kan gjøre. For det er vanskelig å 
be om hjelp.

Adrian, som er yngst, hadde 
et behov for å bli sett, noe vi 
opplevde at skolen, medelever og 
deres foreldre gjorde i kjempestor 
grad. Vi snakket mye med skolen 
og de la til rette slik at Adrian 
skulle ha en god skolehverdag. 
Var vi på turer med klassen var 
det alltid noen der som tok seg 
av Adrian, hvis vi måtte dra hjem 
tidligere. De ringte gjerne på 
forhånd og spurte hvordan «ståa» 
var hjemme hos oss, og om vi kom 
på arrangementet. Det var ikke 
like lett for Charlotte, som var 
lærling, og Victoria som gikk på 

videregående skole. Systemet er 
ikke lagt til rette for at de skulle 
bli fanget opp, hvis tingene var 
vanskelig hjemme.

Vi sluttet aldri å planlegge 
framtiden, selv om vi var smertelig 
klar over at timeglasset var snudd. 
Det var viktig å avslutte ting. Dette 
burde sykepleierne og legene 
tatt opp med oss. De vanskelige 
spørsmålene og svarene. Rune dro 
på sin gamle arbeidsplass og sa ha 
det. Han visste at nå ville han ikke 
lenger prioritere å dra dit mer, at 
ting måtte avsluttes nå. Han hadde 
god kontakt med arbeidsplassen 
sin. Han sendte ut felles mail til 
dem om tilstanden sin. Avisa lagde 
en stor reportasje om oss. Dette 
gjorde at han følte seg levende og 
at han kunne bidra med noe. Vi 
fortalt om vår kjærlighet til livet, 
og til ungene og hverandre. Barna 
våre måtte tidlig lære at verden ikke 
bestandig var en lett plass å være i. 

Snakke om eventuelle tap og tap av 
sosiale roller
Sykepleierne og annet 
helsepersonell må snakke med 
pasienter og pårørende om den 
dårlige samvittigheten mange 
pasienter får. Dårlig samvittighet 
for avlyste kinobesøk, ferier og 

Adrian og Rune på hytta i august 2008. Foto: Privat

lignende. Dette er ikke noe mange 
pasienter og pårørende tenker 
på i utgangspunktet. Problemet 
kommer når sykdommen blir 
langvarig. Vi valgte å ikke legge 
for store planer for å unngå for 
mange avlysninger. Dette var 
også et økonomisk spørsmål. Vi 
kunne ikke bestille ferier lang tid i 
forveien, for så å tape mye penger 
ved eventuell avbestilling. Vi valgte 
at jeg skulle ta en aktiv rolle. Det 
er viktig å være bevisst på at noen 
pårørende kanskje ikke vil eller 
ikke klarer det. Sykepleierne må 
snakke mer med de pårørende 
slik at de kan komme til en felles 
enighet. Har snakket med fl ere 
pårørende i min aldersgruppe som 
sier det samme. At de ikke blir tatt 
med på råd. En ting vet jeg at ingen 
med alvorlig sykdom som ber om 
hjelp ber om at «noen skal hente 
stjernene». De ber bare om det 
lille trivielle, men som akkurat da 
er nødvendig og som føles viktig. 
Tilbyr man hjelp må man være klar 
til å komme der og da. 

Jeg vil avslutte med å si at Rune var 
en fantastisk mann å leve i lag med, 
og det rare er at kanskje at noen 
av de fi neste stundene vi har hatt i 
livet er etter at han ble syk……
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1 tablett, 1 gang daglig1,2

Første orale mTOR hemmer for pasienter med langtkommet nyrecelle-
karsinom (RCC), der behandling med VEGF-hemmer har sviktet1,2
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Helsebiblioteket – et offentlig nettsted gratis for helsepersonell. 
Inneholder tidsskrifter i fulltekst, medisinske databaser, retningslinjer 
og nyttig fagstoff. http://www.helsebiblioteket.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NYTTIGE ADRESSER FOR Å SØKE KUNNSKAP 
OG INFORMASJON:

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

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

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

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

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

GENERELLE RETNINGSLINJER
FOR TIDSSKRIFTET

ANNONSER I KREFTSYKEPLEIE

Enkeltannonse Årsavtale (4 utgivelser)

1/1 side farger

1/2 side farger

1/4 side farger

1/1 side s/h

1/2 side s/h

1/4 side s/h

6.100 kr

4.000 kr

3.000 kr

4.500 kr

2.800 kr

2.000 kr

1/1 side farger

1/2 side farger

1/4 side farger

1/1 side s/h

1/2 side s/h

1/4 side s/h

21.000 kr

13.500 kr

9.000 kr

15.500 kr

9.500 kr

6.100 kr

Prisene er basert på ferdig materiell fra kunden: 

Digitalt brent på CD eller overført produsent via 

mail. Ved ønske om annonsering i tidsskriftet eller 

spørsmål vedrørende dette, kontakt: 

Kari S.Kristensen

Tlf. 95 03 79 79 (m), 38 14 66 25 (a)
Vibeche Fahsing. Tlf. 92 88 94 34
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I GRENSELAND
Fra konferansen: Jorun Haugslett og Eva Mari Alvestad Harboe (tekst)
Vibeche Fahsing og Grethe Hvithammer (foto)

Møtelederne Gerd Ida Aakeren Røste 
og Grete Nyeggen Leonardsen ledet 
deltakerne gjennom landskonferansens 
første dag.

– Velkommen til grenseland, sa 
ordfører Ole Martin Norderhaug, 
da han åpnet den 14. landskonfe-
ranse i kreftsykepleie. Han ønsket 
konferansedeltakerne velkommen 
til Trysil. Kommunen som grenser 
til vårt naboland Sverige i øst, 
hvor menneskene lever på grensen 
mellom to nasjoner. – I Trysil er dere 
i dobbelt betydning i grenseland. 
Kreftsykepleie handler også om å 
sprenge noen grenser, sa ordfører 
Norderhaug. Han fremhevet at alle 
kommuner opplever i dag store 
utfordringer i forbindelse med 
kreftomsorgen. I Trysil føler de at 
det er tatt et viktig skritt fremover 
ved å ansette kreftsykepleier som en 
del av kommunens helseteam. At 
Landskonferansen ble lagt til Trysil 
faller godt inn i de utfordringer vi 
arbeider med til daglig. Ordfører 
Norderhaug ønsket lykke til, og 
håpet konferansen ville bidra til 
kunnskap og inspirasjon i arbeidet 
med mennesker i livets mest sårbare 
situasjoner.

– Konferansen har fått det 
spennende navnet «I grenseland». 
Vi har tatt sjansen på å forfl ytte 
oss hit til «grenselandet» reint 
fysisk. Nå gjenstår det å se om vi 
tør bevege oss inn i grenselandet i 
drøftingene rundt de ulike temaene 
som er satt på dagsorden på konfe-
ransen. Rammene som er lagt for 
konferansen er svært gode, men 
som vanlig er det opp til oss som 
deltar her hvor vellykket den vil bli. 
Erfaringer fra tidligere konferanser 
er gode i så måte. 

Dette sa leder Kristin Wolden da 
hun på vegne av styret i Forum for 
kreftsykepleie ønsket velkommen 
til Landskonferansen. Hun takket 
arrangementskomitéen for god 

dialog og godt samarbeid gjennom 
hele prosessen med planlegging og 
gjennomføring.– Jeg vet at det ligger 
et stort og omfattende arbeid bak 
konferansen, og at arrangements-
komitéen og dens gode medhjelpere 
er like spente som meg akkurat nå. 
Konferanseprogrammet utfordrer 
oss. På kunnskap og på praksis. På 
hvordan vi håndterer ulike situa-
sjonen vi står overfor hver dag i møte 
med pasient og pårørende, der vi 
vet at hver pasient har sin spesielle 
og unike sykdomshistorie, og må 
behandles deretter, sa Kristin Wolden.

NSF`s Fylkesleder i Hedemark 
og Oppland Bente Åland hilste 
velkommen og ønsket lykke til 
med Landskonferansen. Hun satte 
kreftsykepleiers rolle i fokus i 
forhold til deltakelse i arbeidet med 
Samhandlingsreformen. Kommunene 
vil få økt behov for helsepersonell 
med høy kompetanse innenfor 
ulike områder av helsevesenet, og 
sykepleie spesielt. Det er viktig at 
kreftsykepleierne er tydelige, stolte og 
modige. 

Divisjonsdirektør divisjon Gjøvik 
Rasmus Vigrestad hilste fra 
Sykehuset Innlandet.
Sykehuset Innlandet Gjøvik består 
av seks somatiske sykehus. Det er 
store avstander mellom sykehusene 
og spredt befolkning, så det å kunne 
gi likeverdig tilbud til befolkningen 
utfordrer ressurser og kompetanse. 
Faglig utvikling og koordinering er 
utfordrende, men vi er underveis, sa 
Vigrestad. 

Vigrestad trakk frem fl ere viktige 
områder, som er utfordrende 
og krever å bli jobbet med. 
Begrepsbruk er en utfordring. 
Hva ligger i begrepet palliasjon? 
Kommunikasjonen mellom 
pasient/pårørende, utviklingen 
av sykepleierollen, og åpenhet og 
dialog om og rundt alternative 
behandlingsformer er andre store 
utfordringer. Praktiske spørsmål 
som alt fra parkering til bruk av PC 
og skriver for pasient/pårørende, er 
spørsmål som dukker opp og hvor 
en bør ha løsninger og tilbud.

– Det er en grenseløs glede å få 
ønske dere alle hjertelig velkommen 
til årets landskonferanse «I Grense-
land», sa leder i FKS- lokallag 
Hedmark og Oppland Grethe 
Hvithammer i sin hilsningstale. 
Hva mener vi med grenseland? 
Er det grenser mellom land og 
kommuner, mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten, mellom 
profesjonene, eller grenser 
mellom økonomiske budsjett og 
krav og behov i hverdagen? Eller 
det grenser mellom sykdom og 
helse, mellom liv og død, grenser 
mellom å tilby eller ikke tilby 
mer behandling, mellom etikk og 
etisk forsvarlighet, eller mellom 
pasienter og helsepersonell. Finnes 
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Når livet kaster skygger 
Inge Eidsvåg, forfatter og 
lektor ved Nansenskolen, holdt 
åpningsforedraget. «Når livet kaster 
skygger» En vandring i grenselandet 
mellom samfunn, sykdom og 
språk». 

Den syke har et stort behov for 
å skape trygghet rundt sin egen 
situasjon etter at sykdom har skapt 
uorden og kaos. Behovet for å 
etablere systemer for å kategorisere 
og skape orden er til stede hos de 
fl este. 

Eidsvåg leste fra Franz Kafkas 
bok «Forvandlingen», der 
sårbarheten i det å bli pasient 
trekkes fram: «Da Gregor Samsa 
en morgen våknet av urolige 
drømmer, fant han seg selv i sengen 
forvandlet til et digert, uhyrlig 
kryp. Han lå på den panseraktig 
harde ryggen og så, når han løftet 
litt på hodet, den hvelvede, brune 
buken sin, oppdelt i bueformede 
avstivninger, der dynen på toppen 
knapt klarte å bli liggende, men 
truet med å gli fullstendig ned. De 
mange små bena, ynkelig tynne 
sammenlignet med hans omfang 
for øvrig, fl imret hjelpeløse foran 

øynene hans. «Hva er skjedd med 
meg?» tenkte han. Det var ingen 
drøm.

Han siterte også fra Hippokrates 
som sier at man ikke skal se på 
hvilken sykdom et menneske har, 
men hvilket menneske som har 
sykdommen. Hva ønsker jeg hvis jeg 
blir syk? Dette er viktige spørsmål å 
stille seg. Eidsvåg snakker om håp, 
helbredelse, ydmykhet og respekt. 
Respekt forutsetter ydmykhet hos 
helsearbeideren, og Eidsvåg bruker 
Søren Kierkegaards ord som sier at all 
sann hjelp begynner med ydmykelse.

Eidsvåg avsluttet foredraget med 
å snakke om omsorgens betydning 
og at omsorgens dypeste kilde er 
kjærlighet. Hans siste bok «Tanker 
ved fi rkløveret» er verdt å bruke tid 
på. 

det grenser for hvor mye som 
kan kreves av helsepersonell med 
knappe rammer? 

Er det grenselandet vi beveger 
oss i når tall og økonomiske 
rammer påvirker det vi kan tilby 
våre pasienter, men allikevel at hver 
enkelt får det de har rett til?

Er vi i grenselandet når 
pasienters og pårørendes evne til 
mestring avhenger av vår faglige 
kompetanse og vår plikt til å 
holde oss faglig oppdaterte – når 
økonomiske rammer sier nei til 
faglig fordypning som kurs- og 
etter-/videreutdanning

Er grenselandet også det ikke å 
ha kontroll hele tiden, men at målet 
er satt og at veien blir til underveis. 
Eller er det grenser vi møter i oss 
selv. Våre egne sperrer og egne liv 
som setter begrensninger i vårt 
møte med pasienter og pårørende. 

Olav Yri og møteleder Gerd Ida Aakeren 
Røste.

Moderne 
kreftbehandling
I «Moderne kreftbehandling 
–  tilbake til fremtiden?» 
ga Olav Erich Yri, lege og 
stipendiat ved Radiumhospitalet 
konferansedeltakerne en 
grundig innføring i moderne 
kreftbehandling. For å lese 
hans foredrag kan du gå inn på 
www.sykepleierforbundet.no/
kreftsykepleie. 

Mitra Klandad illustrerte 
Trine Ottesens foredrag 
En dans for livet
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Siri Kristjansson, lege og stipendiat, 
innledet med å takke for at 
temaet er satt på dagsordenen på 
Landskonferansen. Hun refererte 
til en studie som inkluderte 
187 pasienter over 70 år operert 
for colorectal canser. Det ble 
foretatt geriatrisk vurdering før 
operasjonen. Resultater viste 
at geriatrisk vurdering og alder 
ikke predikerte hvem som fi kk 
komplikasjoner etter inngrepet. 

Hvem er de eldre? Innen 
geriatrisk onkologi er 70 år mest 
brukte grense. En relativ defi nisjon 
er det tidspunktet der valg av 
behandlinhg for kreftsykdommen 
påvirkes av andre sykdommer, 
redusert funksjonsnivå eller 
redusert gjenstående levetid.

Hva er spesielt med eldre og 
kreftbehandling? Kunnskaps-
grunnlaget er mangelfullt. Eldre er 
underrepresentert i kliniske studier. 
Bruker en brystkreft som eksempel, 
er 49 % av pasientpopulasjonen over 
65 år mens de utgjør kun 9 % av 
studiepopulasjonen. Eldre pasienter 
med kreftsykdom underbehandles. 
De tilbys mindre kirurgi, kjemoterai 
og strålebehandling.

Målsetningen kan være 
annerledes enn hos yngre. Er 
kostnaden for pasienten versus 
nytten annerledes når kortere 
forventet levetid gjenstår? Det vil 

være viktig å ta hensyn til andre 
endepunkter enn livsforlengelse. 
Funksjonsnivå, kognisjon og 
falltendens må vurderes.  Her vil 
eldre ha mindre å gå på.

Toleransen for behandlingen er 
ofte annerledes . Den kan påvirkes 
av tilleggssykdommer og eventuelle 
reduserte reserver uten at vi «vet 
det». Hvordan måle?

Eldre er en sammensatt gruppe. 
Aldring styres ikke av kalender 
alene. Det er vanskelig å lage 
retningslinjer på grunn av at eldre 
er så forskjellige. 

Hva gjøres da? Pasienten, 
kreftsykdommen og behandlingen 
må vurderes. 

Pasientens ønsker, kronologiske 
alder og Comprehensive geriatric 
assessment (CGA)må vurderes. 

En dans for livet
En dans for livet. Trine Ottesen, 
tidligere pasient, førskolelærer 
med ny yrkestittel: Livshåndverker. 
Hun brukte fl ere elementer i sitt 
foredrag for å illustrere hvordan en 
kan inspireres til livshåndtering, 
dans, deler av en fotoutstilling og 
kommunikasjon med et spedbarn. 
Hennes livshåndtering er inspirert 
av spedbarnsforskningens 
oppdagelser om menneskets 
medfødte evner til å fi nne ut av 
livet. Spedbarnet snakker med 
verden, med menneskene, med 
tingene og får svar. De lærer med 
hele kroppen og ved bruk av 
sansene. 

Per Arne Dahl, prest i 
Trefoldighetskirken og på 
Stortinget, forfatter og skribent, 
hadde satt tittelen «Sykepleie i 
grenseland. Hvordan ta vare på oss 
selv og hverandre i en krevende 
hverdag?», på sitt foredrag. «Det er 
i dag mye fokus på miljøvern», sier 
Per Arne Dahl og savner fokus på 
«det indre miljøvern». «Hvordan 
kan vi ta vare på hverandre og 
hvordan kan vi gjøre hverandre 
gode?» Han sier også at «Det er en 
dyp sammenheng i livet mellom 
ærlighet og kjærlighet».

Sykepleie i 
grenseland

Konferansen første dag ble 
avsluttet med generalforsamling 
og «En grenseløs aften». Under 
en stemningsfull, stille vandring 
med fakler i frisk «trysilluft», 
fi kk konferansedeltakerne 
oppleve Trysil-kultur på sitt beste. 
Det var toraderspill, neverlur, 
laling, felespill, unger på ski og 
«bjønndans». Vi møtte Trysil Knut i 
«levende live», Trysil Mannskor og 
koret Oktava . 

Fredag, konferansens andre dag, 
startet med en skikkelig «Revelje». 
Revyartisten Liv Simensen, 
underholdt forsamlingen med 
en anekdote, hvor hun på både 
innpust og utpust fi kk hun fortalt 
hvordan hun opplevde samarbeidet 
med en travel hjemmesykepleie. En 
hjemmesykepleie hvor den ansatte 
knapt hadde tid til å se innom. På 
en humoristisk måte, men samtidig 
med alvor og grunn til ettertanke, 
satte hun på pissen holdninger en 
kan møte i samfunnet generelt i 
forhold til det å møte mennesker 
med livstruende sykdom.

Eldre og kreftbehandling – alder ingen hindring

Siri Kristijansson.
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CGA hvor pasientens 
totale tilstand vurderes, er en 
mer fornuftig tilnærming enn 
kronologisk alder alene.

Sykdommen må vurderes i 
forhold til om den er livstruende 
nå eller senere, risiko for 
komplikasjoner og hvordan den vil 
påvirke livskvaliteten. Det er fortsatt 
en myte blant pasienter, pårørende 
og helsepersonell, inkludert leger, 
at kreft vokser saktere hos eldre. En 
generell regel sier at det er samme 
sykdom uavhengig av alder. Det er 
også en myte at eldre ikke ønsker 
informasjon. 

Behandlingen vurderes i forhold 
til effekt under optimale forhold, 
risiko ved behandling på kort eller 
lang sikt, interaksjon med annen 
behandling og behov for oppfølging 
i forbindelse med behandling. 

Ved behandling av kreftsykdom 
hos eldre mennesker bør Balduccis 
spørsmål stilles. Balducci er den 
«geriatriske onkologiens far».

Hva er dødeligheten av kreft-
sykdommen i forhold til pasientens 
komorbiditet? Vil pasienten leve 
lenge nok til å oppleve komplika-
sjoner fra sykdommen? Vil 
pasienten tolerere behandling? Vil 
behandlingen endre pasientens 
autonomi slik at det blir behov for 
økt hjelp og eventuelt sykehjem?

Overlege Marit Jordhøy syntes 
det var fl ott at eldre er med på 
konferanseprogrammet. Hun 
innledet med å legge frem følgende 
scenario.:

Antall eldre med kreft er stort og 
økende. De vanligste kreftformene 
blant de eldre er de samme som 
de vanligste i befolkningen. Keft-
sykdommene oppfører seg hos eldre 
som hos yngre. Kreftsykdommene 

gir like alvorlige symptomer og 
plager hos eldre som hos yngre.

Det er fl est eldre som dør 
av kreft. Det er fl est eldre som 
trenger palliativ behandling. Eldre 
kreftpasienter diskrimineres. 
Det er de yngre som får mest 
oppmerksomhet, som er i fokus.

Potensiell kurativ behandling 
holdes tilbake. Eldre får annen og 
kanskje dårligere behandling enn 
yngre. Eldre har også økt risiko 
for inadekvat smertebehandling. 
De henvises sjeldnere til palliative 
spesialisttjenester og de aller 
dårligste kommer på sykehjem i 
palliativ fase. 

Forekomsten av av colorectal 
canser i 2001 var nær 3300 tilfeller. 
61 % av pasientene var over 70 år. 
Menn med cancer prostata lider 
under myten av at kreftsvulsten 
vokser sakte og at sykdommen sees 
Det er like mange kvinner over 70 år 
som får diagnosen ca.mamma, som i 
aldersgruppen 45 år.

Hvorfor diskrimineres eldre 
som har kreftsykdom? Skyldes det 
holdningene våre? Kunnskapene 
våre? Systemene våre?

God ivaretakelse av eldre med 
kreftsykdom stiller spesielle krav. 
Eldre mennesker har varierende grad 
av funksjonelle reserver, som vil være 
avgjørende for pleie og behandling. 
Behandling og legekonsultasjoner 
tar mer tid. Det bør derfor gjøres noe 
med systemer og rutiner for å få tid 
til å snakke med dem. Eldre trenger 
i tillegg lengre tid til for eksempel av 
og påkledning.

Mål for palliativ behandling 
bør være lengst mulig levetid med 
best mulig funksjon. Funksjon 
og livskvalitet er spesielt viktig 
hos eldre. Dr. Jordhøy fremla to 
kasustikker for å illustrere dette. En 
75 år gammel selvhjulpen kvinne 
ble behandlet med cytostatika 
for colorectal cancer med 
levermetastaser. Kvinnen hadde 
lite plager av behandlingen, men 
ble sliten. Hun snublet og falt, og 
måtte opereres for femoris fractur.  
Hun ble både fysisk og kognitivt 
tilbakesatt, innlagt på sykehjem og 
kjemoterapibehandlingen seponert. 
En 81 år gammel selvhjulpen mann 
fi kk palliativ kjemoterapibehandling 
for avansert lungekreft. Pasienten  
fi kk feber og alvorlig pneumoni, 
men  var ikke i stand til å vurdere 
og oppsøke lege. Det ble startet 
morfi nbehandling, men pasienten 
glemte å ta tablettene etter 
hjemkomst og ble reinnlagt.

For å nå palliativ målsetting 
må funksjonsnivå, både fysisk og 
kognitivt, vurderes og adekvate tiltak 
igangsettes

Når det gjelder palliativ behand-
ling, er årsaksbehandling den beste 
behandling. Det inkluderer riktig bruk 
av medikamentell kreftbehandling 
og strålebehandling Vi mangler 
kunnskaper, men noe vet vi…

 Hormonbehandling ved bryst 
– og prostatakreft har relativt 
sett og generelt god toleranse. 
Her er alder ingen hindring. 
Når det gjelder nyere målrettet 
behandling er det fortsatt ikke 
kjent om alder er noen hindring. 
Når det gelder kjemoterapi-
toleranse, objektiv versus subjektiv 
toxisitet, er kunnskapsgrunnlaget 
mangelfullt. Det er få eldrespesifi kke 
studier. Eldre som inngår i ikke-
aldersspesifi kke studier er ei 
selektert gruppe, og forhold som er 
viktige for eldre (CGA) er sjelden 
systematisk rapportert. Minst 
kunnskap er det om den subjektive 
toksisiteten, og på hvilken måte 
kjemoterapi påvirker funksjonsnivå.

Det er dokumentert i kliniske Marit Jordhøy.



25Kreftsykepleie nr 4 • 2009

studier at eldre har økt toksisitet. 
De har mer beinmargssuppresjon, 
mer mucositt, mer cardiologisk 
toksisitet og  mer toksisitet fra CNS. 
Både empiri og klinisk erfaring viser 
at kjemoterapi  gir økt «slitasje». 
Det er også kjent at undergrupper 
av eldre har like god effekt og tåler 
standard kjemoterapi like bra som 
yngre, og at «tilpasset» kjemoterapi 
kan gi gode resultater

Hvem tåler, hvem tåler ikke? 
Viktige forhold er endret 
kroppssammensetning og dermed 
distribusjonsvolum, endret 
ekskresjon, spesielt lever- og 
nyrefunksjon, og funksjonsnivå, 
fysisk og emosjonelt. Vi vet for 
lite til å kunne selektere godt, 
men vi vet nok til ikke å avstå fra 
kjemoterapi på grunn av alder 
alene!! MEN FOR PALLIATIV 
BEHANDLING TRENGS god 
oppfølging, forutseende behandling 
av bivirkninger, vektlegging av 
livskvalitet og funksjon, og klare 
stopp-regler.

Strålebehandling gir god 
palliasjon for en rekke problemer, 
som smerter, dyspnoe, blødninger, 
og redusert bruk av medikamenter. 
Det benyttes «snill» fraksjonering 
med kort behandlingstid og lite til

moderate bivirkninger. 
Ulemper er avstander, transport 
og sykehusinnleggelse. Det er 
sjelden grunn til å avstå fra palliativ 
strålebehandling

Dr. Jordhøy avsluttet 
forelesningen med følgende: Vi må 
våkne. En stor og voksende gruppe 
av kreftpasienter diskrimineres. 
De eldre har krav på like god 
behandling som yngre. Like god 
betyr tilpasset behandling ut fra 
individuelle vurderinger, CGA, 
og inkluderer bruk av tumorrettet 
behandling

Det er nødvendig med holdnings-
endring, nødvendig på bruke den 
kunnskapen vi har, og skaffe mer 
kunnskap. Videre å tilrettelegge 
systemene våre, og sørge for tid til 
systematiske vurderinger, pleie- og 
institusjonsbehov.

Å fl ytte grenser

Sølvi Karlstad.

Overlege Nina Borge innledet 
forelesning med sitat fra Benjamin 
Franklin(1706-1790) «In this world 
nothing is certain but taxes and 
death». Hun brukte  en billedlig 
fremstilling av det palliative terreng. 
Terrenget er ulendt og lengden er 
ukjent, været er skiftende og det er 
usikkert hvor lang tid det tar.  Vi 
er kjent i terrenget. Vi må vise vei. 
Behandlingsintensiteten påvirker 
levetiden. Behandlingsintensiteten 
er vårt ansvar. Det er viktig å fi nne 
riktig behandling for den enkelte 
pasient. Det er ingen juridisk plikt 
å informere om mulighetene for 
livsforlengende behandling som er 
hensiktsløs, eller som ikke er faglig 
forsvarlig. 

Å fl ytte grenser – sykehjem 
i framtida. Sølvi Karlstad, 
kreftsykepleier og områdedirektør 
Sykehjemsetaten,Oslo kommune.

 Hun innledet sitt foredrag med 
faktaopplysninger som har vært 
presentert i fl ere år, men som fortsatt 
må høres og repeteres. Folk lever 
lengre. Det blir fl ere eldre. I 2040 
er det dobbelt så mange mennesker 
som er over 75 år i forhold til 
dagens tall. Samtidig vil det være 
færre til å «brødfø» oss i fremtiden. 
Sykdomsbildet har endret seg. Kreft 
hører til de sykdomsgrupper som 
øker. Det medfører stort behov for,og 
stiller store krav til pleie og omsorg.

Sølvi Karlstad presenterte 
sine fremtidsvisjoner i forhold til 
sykehjem om 25 år. Hun tok for seg 
det bygningsmessige med enerom til 
alle. Hun så på det organisatoriske, 
og tror på endret overføring mellom 
nivåene i helsetjenesten. Hvem er 
de ansatte? Skal behovet for ansatte 
dekkes, må hver andre ungdom 
søke helsefaglig utdanning. Det 
vil være viktig å gjøre noe med 
statusen i forhold til å jobbe innen 
eldreomsorg. Mange eldre med kreft 
har svekkede kognitive evner. 

Utfordringer er: Menneskeverdet 
står sterkt i alle religioner og i 
alle kulturer, uansett bakgrunn. 
Mennesket er aldri uverdig, men 
rammene kan være uverdig. 
Minnene om hvordan ens nærmeste 
dør, huskes godt. 

Det har aldri vært et mål 
at de fl este skulle dø på 
spesielle hospice, men å sikre 
et kvalitativt godt tilbud på 
sykehjem, i hjemmeomsorg og 
på sykehusavdelinger. Vi lever i 
ett av verdens rikeste land, med 
muligheter for pleie og behandling 
gjennom sykdomsforløp, og til 
eldreomsorg. Vi må vinne tilbake 
tiden, avsluttet Sølvi Karlstad. 

«…når er nok nok….» 

Nina Borge.

Palliativ behandling
Palliasjon er aktiv behandling, 
pleie og omsorg for pasienter med 
inkurabel sykdom og kort forventet 
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levetid. Lindring av pasientens 
fysiske smerter og andre plagsomme 
symptomer står sentralt, sammen 
med tiltak rettet mot psykiske, 
sosiale og åndelige/eksistensielle 
problemer. Målet med all 
behandling, pleie og omsorg er best 
mulig livskvalitet for pasienten og de 
pårørende. Palliativ behandling og 
omsorg verken fremskynder døden 
eller forlenger selve dødsprosessen, 
men ser på døden som en del av livet 
(European Association for Palliativ 
Care(EAPC), WHO).

Målet med palliativ behandling 
skal være optimal livsskvalitet. Det 
krever at en kjenner pasienten. 
Når skal vi «sette ned foten?!» 

Etterpåklokskapen er stor. På 
forhånd er det vanskelig å spå hva 
som vil skje.

Metoden inkluderer 
symptomkontroll, kommunikasjon 
og behandlingsintensitet. NOK er 
NOK! Men når er nok nok?, spør 
Nina Borge. Ofte overbehandler vi. 
Underbehandling forekommer også. 
Det er viktig å fi nne den gyldne 
middelvei. Eutanasi er ikke lov i 
Norge, men det er lov å unnlate 
å starte behandling eller avslutte 
livsforlengende behandling. 

Hvem bestemmer hva? Er det 
pasienten, behandlingsteamet, 
pårørende, politikere, økono-
miske rammer eller juristene 
og domstolene? Svaret er alle. 
Pasienten har hovedansvaret 
så lenge han/hun er samtykke-
kompetent, forutsatt god 
informasjon.

Pasienten har rett til helsehjelp 
i følge pasientrettighetsloven §2-1 
og §4-1, men ikke men ikke rett til 
«evig liv». De fl este ønsker heller 

ikke evig liv, heldigvis......., men 
noen ønsker mye…..... Det er lov 
å si Nei, nå er nok nok!, sier Nina 
Borge. 

 Økonomien er begrenset. 50% 
av helsekronene brukes siste 6 
måneder av livet! «Kostnadene 
skal stå i et rimelig forhold til 
antatt nytte». Det er noe diffust 
med kostnader versus nytte, 
og at liv vurderes i kroner og 
øre. Politikerne setter en øvre 
begrensning på hvor store 
kostnader samfunnet er villig til å 
betale for et tiltak. Politikerne har 
et prioriteringsansvar. Tør de ta det?

Dersom pasienten er samtykke-
kompetent er pårørendes føringer 
underordnet.

Er pasienten ikke samtykke-
kompetent har pårørende betyd-
ning. Pårørende skal føre pasientens 
beste interesser. De skal høres, men 
ikke bære ansvaret, og det tilstrebes 
enighet mellom helsepersonell og 
pårørende(Pasientrettighetslove
n §4-6, endret 1. januar 2009). De 
store problemene fremkommer 
i de tilfeller hvor helsepersonell 
og pårørende er uenige, eller der 
pårørende er uenige seg i mellom.

I en amerikansk studie frem-
kommer det at 33 % av pasientene 
ikke ønsket at ektefellen skulle 
medvirke/ha ansvaret.

Pasientens beste interesse er 
ikke nødvendigvis sammenfallende 
med legens eller pårørendes 
interesse! «Hva tror du din kjære 
ville ønske for seg». Ikke, «hva 
tror du at du ønsker for deg!» 
Det er oftest pasienten selv som 
vurderer egen livskvalitet best! En 
gradvis progredierende sykdom 
gir anledning til å diskutere 
senere behandlingsintensitet i 
«ro og fred». Benytter vi oss av 
denne muligheten? En akutt 
tilstøtende situasjon krever raskere 
beslutninger. Har vi eller tar vi 
tid til refl eksjonen? Er pasienten 
i stand til å refl ektere? Det er ofte 
vanskeligere å avslutte en påbegynt 
behandling enn ikke å begynne i 
det hele tatt.

Fredag kveld var konferansedeltakerne samlet til festmiddag, med fi nt pyntede 
bord, nydelig mat og god stemning. Anne Grev fi kk overrakt prisen Årets sykepleier 
i kreftomsorgen 2008. Lokalstyret for Hedemark og Oppland FKS og de respektive 
komiteer, som har jobbet for og med Landskonferansen, fi kk blomster og velfortjente 
rosende ord. Det ble holdt taler og overrakt hilsninger. Vi ble underholdt med nydelig 
sang, og praten gikk livlig rundt og mellom bordene. 
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Parallellsesjoner
Fredag ettermiddag var det 
Parallellsesjoner. Temaene var: 
• Barn og unge med kreft: 
• Kunnskapsbasert praksis/

fagutvikling/systemarbeid
• Symptomlindring
• Rehabilitering

Ved vurdering av riktig 
behandlingsintensitet må følgende 
spørsmål stilles:

 Hva vet vi om prognosen, og 
hva er prognosen med eller uten 
ekstratiltaket? Prognose er basert 
på statistikk, noe pasienter fl est 
ikke er opptatt av. Prognose er også 
basert på skjønn og erfaring, og 
lite  på forskning i forhold til andre 
sykdomstilstander hos pasienten. 
Almenreduksjon hos pasienten er 
en viktig aktør. Forventet levetid og 
forventet livskvalitet med eller uten 
tiltak må vurderes. Det er viktig 
med åpen dialog.

Er pasienten inneforstått med 
dette? Pasienter kan få mulighet 
til gode valg og god disponering 
av sin begrensede tid, dersom de 
vet om begrensningene! Er «over-
behandling» et dårlig alternativ til 
de «vanskelige» samtalene? Er disse 
samtalene så vanskelige?

Er pasienten samtykkekompe-
tent? Hva slags mål og håp har 
pasienten? Er pasienten deprimert?

Den gode samtale, som helst bør 
være fl ere, vil kunne avdekke dette. 
God kommunikasjon, kontinuitet og 
kompetanse er viktige faktorer for 
å vinne tillit og formidle trygg-het. 
Det er viktig å kartlegge pasientens 
og pårørendes verdier, holdninger, 
bekymringer, mål og håp. Hva er 
uoppgjort, ugjort og uavgjort. Det 
viser seg at pasienter synes at slike 
spørsmål drøftes for lite.

Pasienten er ekspert på eget liv 
og verdier. Legen har kompetanse 
på prognose og tiltak. Pleiere er ofte 
fortrolig med pasientens tanker, 
følelser,  bekymringer og verdier, 
og familien er oftest pasientens 
viktigste støtte. 

Når er nok nok?
Individuell tilnærming er viktig. 
Det fi nnes ingen fasitsvar. Pasient 
og pårørende gjør oftest gode 
beslutninger hvis de er aktivt 
medvirkende i beslutningsprosessen 
gjennom samtaler, og dersom de 
er godt orientert om prognosen, 
avsluttet Nina Borge.

• Pårørende
• Samhandling/nettverksarbeid
• SIG-stamcelletransplantasjon

Alle foredragene ligger på 
www.sykepleierforbundet.no/
kreftsykepleie – under «prosjekter»

Arrangementskomitéen: 
Foran fra venstre: Britt 
Støa, Wenche N Luci, Gerd 
Ida Aakeren Røste, Irene 
Nygård Pedersen, Marte Lie 
Perminov, Stine Holte
Bakerst fra venstre; Mirjam 
Byrne, Mona Nordstrand, 
Kari Arnøygard.

Ansvarlige komiteer

Programkomitéen: 
Fra venstre; Gyri Andvik 
Johnsen, Kristin Haugen, 
Torunn Wester, Liv Alfhild 
Utby, Bente Sydtangen, 
Grete Nyeggen Leonardsen, 
Karin Kastet Herstadhagen.

Det lokale styret: 
Kari Smeby Lium, Anne 
Grev, Grethe Hvithammer, 
Anne Glorvigen Hanstad, 
Bente Opsahl, Marit Olaug 
Hole og Geir Rognstad.



28 Kreftsykepleie nr 4 • 2009

REFERAT FRA DEN 14. LANSKONFERANSEN I KREFTSYKEPLEIER

Konferansens siste dag bar preg 
av at vi var i Trysil. Martin Myhr 
fremførte trysil-dikt på en meget 
spesiell og profesjonell måte. 

Tidligere kultursjef i Trysil, Stig 
Kvebæk, holdt et foredrag om» 
Utfordringer og muligheter 
i grenseland». Han fortalte 
engasjert og demonstrerte hvordan 
utviklingen hadde vært fra hans 
ungdom i grensebygda på 50-tallet 
og frem til dagens Trsyil med 
fl ere «gjesteinnbyggere» enn 
fastboende. En morsom forelesning 
som fi kk de fl este til å trekke på 
smilebåndene mer enn en gang, 
samtidig som han fi kk formidlet 
et viktig budskap: Hvordan takle 
utfordringer og utvikling. Hvordan 
drive Omdømmebygging.

Irene Nygård Pedersen, kreftsyke-
pleier Trysil kommune, holdt 
forelesningen: «Hvordan våge å 
ta utfordringene?» «Det er viktig 
å fi nne balansen mellom det 
personlige og det profesjonelle 
i deg som sykepleier. Den  rette 
blandingen av dyktighet og 
innstilling, ved siden av vanlig 
medmenneskelig medfølelse, er 
viktig å ha med seg i møte med 
mennesker i en endret livssituasjon 
eller til de som er i livets sluttfase», 
formidlet Irene Nygård Pedersen.

Se hele foredraget på www.
sykepleierforbundet.no//
kreftsykepleie

Marit Botnen, omsorgssjef i Ulstein 
kommune og med i Bjarne Håkon 
Hansens ekspertgruppe i arbeidet 
med Samhandlingsreformen, 
foreleste om 

«Samhandlingsreformen. 
Gammelt nytt, men med nye 
muligheter?» Se mer på www.
sykepleierforbundet.no//
kreftsykepleie.

«Samarbeid-det er fa´li det!» 
Kreftsykepleierne Torun Haugstøl 
og Anne Grev avsluttet den faglige 
delen av konferansen med en 
praktisk tilnærming til hva vi 
som kreftsykepleiere kan trekke 
ut av samhandlingsreformen. 
Kreftkoordinatorrollen ble trukket 
fram som en viktig oppgave 
for erfarne kreftsykepleiere. De 
konkluderte med at NSF sitt motto 
«tydelig, modig og stolt» er viktige 
egenskaper for å utøve denne 
rollen, og at det blir viktig å gi disse 
ordene et konkret innhold.

Konferansen ble avsluttet med 
fl ott sang av to generasjoner 
brødre Løken og Løken. Martin 
Myhr danset med høye kast og 
fl otte nakkesprett. En avslutning 
som løftet deltakerne opp på et 
lystig nivå og bidro til enda en 
imponerende opplevelse av Trysils 
mangfoldige kulturliv..

Utfordringer i 
grenseland

Hvordan våge å ta 
utfordringene?

Samhandling

Samarbeid

Posters og utstillinger

Liv Alfhild Utby, Sykehuset Innlandet 
Tynset,  hadde poster med temaet:
EDS-elektronisk dokumentasjon i 
sykepleie, vår erfaring.

Det var mange deltakere innom 
utstillingene.

19 utstillere og 22 postere var fl ittig 
besøkt av konferansedeltakerne 
i hver ledig pause. Temaene på 
postere var mange og dekket de 
fl este områder innen kreftomsorg. 
Det var eksempelvis  ernæring  og 
ernæringsscrening, ressursgrupper 
for behandling av sår, individuell 
plan, samhandling  om palliasjon, 
å være ressurssykepleier i 
kommunehelsetjenestens 
kreftomsorg, og barn og ungdom 
som pårørende.
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Årets sjukepleier i kreftomsorgen 2008

Anne Grev

Det er med glede styret i NSF`s Forum for 
Kreftsjukepleie deler ut prisen til Årets 
sjukepleiar i kreftomsorgen for 2008.

I grunngjevinga for prisen blir det lagt 
vekt på at prisvinnaren har vore og er ein 
«spydspiss» innan kreftomsorgen. Med 
eit stort engasjement og fagleg tyngde har 
prisvinnaren markert seg innan onkologi og 
palliasjon, på mange område og over lang tid. 
Ikkje berre lokalt, men også nasjonalt.

Prisvinnaren har sett behovet og 
mulegheitene for at tilbodet til den kreftsjuke 
og familien kan bli betre. Dette har resultert i 
gode tilbod rundt kreftpasientane.

Ho har vore kreftsjukepleiar i 20 år. 
Etter endt vidareutdanning vart ho ein av 
føregangspersonane innan kreftomsorg på 
Gjøvik sjukehus. Ho var den første med 
vidareutdanning innan fagfeltet i Hedmark og 
Oppland fylke.

Ho tok initiativ til å starte 
kreftpoliklinikk på Gjøvik sjukehus, og ho 
var den første som starta oppbyggjinga av 
kontaktsjukepleiarnettverket her i landet.

Vinnaren var tidleg ute med å sjå kor viktig 
det er med ei god samhandling innan dette 
fagfeltet.

Prisvinnaren har vore seks  år på 
Montebello-senteret, fi re av desse som leiar. 
Ho var med på å bygge opp det Palliative 

Kreftsjukepleiar Anne Grev er 

tildelt prisen Årets sjukepleiar i 

kreftomsorgen for året 2008. Prisen 

vart delt ut under festmiddagen på 

Landskonferansen i Trysil. Det var 

ein overraska prisvinnar som etter 

kvart som grunngjevinga blei lese 

opp, blei klar over at det var ho det 

gjaldt.

Teamet på sjukehuset Innlandet Hamar, og 
fortsatte der som leiar av teamet då dette vart 
fast etablert.

I dag er ho tilbake på Gjøvik der ho har 
ein nyoppretta stilling som kreftsjukepleiar/
konsulent i Gjøvik kommune. Her har ho 
utarbeidd ein kommunal kreftplan, og arbeidd 
aktivt med å få etablert ei lindrande eining 
på ein sjukeheim i kommunen.Ho fortset 
arbeidet med kontaktsjukepleiarnettverket og 
samhandling på tvers av funksjonar og nivå.
Elin Bruland, nesteleiar



30 Kreftsykepleie nr 4 • 2009

Tid: Torsdag 22.oktober 2009 kl. 16.30
Sted: RADDISON Blue Hotels & Resorts, Trysil
Alle 124 deltakere på generalforsamlingen har betalt 
kontingent for 2009.

Sak 1 Innkalling og saksliste
Enstemmig vedtatt.

Sak 2 Forslag dirigent og referenter
Dirigent: Grethe Hvithammer – enstemmig vedtatt. 
Referenter: Kari Smeby Lium og Torunn Wester – 
enstemmig vedtatt

Sak 3 Oppnevning av to medlemmer til å underskrive 
protokoll
Marit Olaug Hole og Anne Glorvigen Hanstad – 
enstemmig vedtatt

Sak 4 Valg 
Valgkomitéen har bestått av Ingrid Lotsberg Norås, 
leder, Laila Grøthe og Kjersti Stokke

Det ble delt ut valgsedler med valgkomitéens 
innstilling i nummerert rekkefølge og med mulighet 
til omprioriteringer. Det ble i alt avgitt 129 stemmer. 5 
fullmakter var gitt på forhånd: 

 67 stemmesedler med endring
 55 stemmesedler uten endring
   7 stemmesedler ble forkastet 

Nytt styre i FKS 2010 – 2012:
  1. Kristin Wolden 1192 poeng
  2. Elin Bruland 1121 poeng
  3. Torunn Haugstøl 1041 poeng
  4. Jorunn Haugslet  854 poeng
  5. Britt Ingunn Sævig 837 poeng
  6. Eva Mari Alvestad Harboe 649 poeng
  7. Vibeche Fahsing  588 poeng
  8. Kristin Bergum 547 poeng
Vara:
  9. Anne Grev 511 poeng 
10. Sissel Hynne Moås 356 poeng
11. Lillian Grønsund 240 poeng

Ikke valgt inn: Merete Hansen 115 poeng
 
Det nye styret konstituerer seg selv på første styremøte.

Ny valgkomite: Ingrid Lotsberg Norås, Laila Grøthe og 
Grete Nyeggen Leonardsen.
Kjersti Stokke gikk ut.

Sak 5: Styrets beretning for 2008-2009
Beretningen ble framlagt ved leder Kristin Wolden og 
enstemmig vedtatt.

Styret har bestått av:
Kristin Wolden, leder
Elin Bruland, nestleder
Vibeche Fahsing, kasserer
Anne Grev, kontakt kurs/konferanser
Eva Mari Alvestad Harboe, sekretær/nordisk kontakt
Jorun Haugslett, redaktør tidsskriftet
Britt Ingunn Sævig, WEB ansvarlig
Torunn Haugstøl, lokallagslederkontakt

Varamedlemmer: 
Hilde Paulssen
Karin Tillnes
Kari S Kristensen

Redaksjonsutvalg: 
Jorunn Haugslett, leder
Karin Tillnes
Britt Ingunn Sævig
Hilde Paulsen

Det er avholdt 8 styremøter.

Vedtak: Kasserer har sammen med leder signatur- og 
prokurarett 
 
Det er blitt holdt fokus på:
– videreutvikling av WEB – ny profi l
– satsing på lokallagene og de 2 SIG-gruppene 
– utarbeidet nye retningslinjer for lokallag og 

lokallagsledersamling
– videreført TITAN-prosjektet
– deltatt på NSF landskonferanse 2008
– deltatt i Sentralt fagforum
– deltatt i arbeidsgruppen for Masterstudie for 

sykepleiere
– utarbeidet brosjyrer for FKS
 
WEB-side ansees av styret som et viktig redskap for 
å nå medlemmene og til å verve nye. Tidsskriftet 
«Kreftsykepleie» gjøres mer moderne og vil i større 
grad framstå som tematiserte utgaver – i alt 4 i året. 
Nettsiden med ny profi l har skapt litt startproblemer 
men oppfordres til mer bruk. Satsing på internett 
ansees som viktig – kommunikasjon på e-mail er i 
stor framgang! Det tas sikte på at nye medlemmer kan 
registrere seg direkte på WEB.

Referat fra generalforsamlingen 2009
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Lokallagssamling er arrangert i Oslo i 2009 med 
hovedtemaer samhandlingsreformen og cancer 
pancreas. I alt er det 17 lokallag fordelt på 15 
fylker. Det er en del utskiftinger av lokallagsledere 
– oppfordres til å engasjere seg politisk for å påvirke 
ledere i 1. og 2. linjetjeneste. 2 SIG grupper innen 
barn og ungdom med kreft og innen benmargs/
stamcelletransplantasjon.

Det har vært aktivitet og samarbeide både nasjonalt og 
internasjonalt.
• To medlemmer har deltatt på Onkologisk forum 

november 2008.
• Hele styret har deltatt på Sykepleierkongressen 

september 2008.
• Ett medlem har deltatt på dansk kreftkonferanse 

Vejle november 2008.
• To medlemmer har deltatt på svensk 

kreftsykepleierkongress Stockholm mai 2008.
• Ett medlem har deltatt på SSGS møte i Oslo i mai 

2009.

FKS er medlem av både europeiske og internasjonale 
organisasjoner og deltar i samarbeidsgrupper. Det 
legges til rette for hospiteringer i hverandres land – 
utarbeidede retningslinjer for dette legges ut på nett.

Antall medlemmer i FKS er økende – i juni 2009 var 
1350 medlemmer registrert.

Sak 6 Revidert regnskap
Faggruppene NSF er ikke revisjonspliktige men er 
gjennomgått av revisor. Begrenset revisjon av regnskap 
v/statsautorisert revisor Erik Enger ble opplest på 
generalforsamlingen v/Grete Lie Fredriksen:

Inntekter:  849 172
Driftskostnader:  791 388
Overskudd 2008:  57 785

Balanse pr. 31.12.08:  826 094 

Økonomisk støtte fra NSF 
2008: 117 000      2009: 120 000

Stipend utdelt 2008: 
11 stipend à 3 000 og 4 stipend à 6 000

Stipend utdelt 2009: 
18 stipend à 3 000 og 1 stipend à 6 000
Antall stipend vil fra 2010 bli redusert samtidig 
som størrelsen blir oppjusert da prisene på kurs og 
konferanser blir dyrere.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt

Sak 7 Innkomne forslag – ingen 

Sak 8 Kontingent
Forslag enstemmig vedtatt: 
Kontingent for medlemmer kr. 252.- per år. 
Abonnement på tidsskriftet for ikke medlemmer av 
NSF kr 300, for pensjonister kr 150, for institusjoner 
kr 500 og for fi rma kr 800.

Sak 9 Handlingsplan og budsjett for 2010-2011
Forslag til Handlingsplan lagt fram av leder Kristin 
Wolden ble enstemmig vedtatt:
Hovedmål: 
Bidra til økt samhandling mellom de ulike nivåene 
i helsetjenesten for å bedre kvaliteten på tilbudet til 
kreftpasienter og deres pårørende.
– øke medlemmenes kompetanse
– oppdatere kreftsykepleiere på forskningsbasert 

kunnskap
– øremerket stilling som kreftsykepleier i hver 

kommune/bydel 
– etablere tettere samarbeid med det palliative miljøet 

i Norge
– kreftsykepleier på alle avdelinger der kreftpasienter 

behandles
– samarbeide med nordiske og internasjonale 

kreftsykepleieorganisasjoner
– WEB-siden skal være oppdatert
– Tettere samarbeid med NSF i forhold til WEB, 

medlemstjeneste, økonomi, sentralt fagforum 

Budsjett 2010 – 2011 ble lagt fram v/Vibeche Fahsing.
Budsjettet balanserer på kr 770 000

På generalforsamlingen kom det fram ønske om 
et mer detaljert budsjett som i større grad er i tråd 
med regnskapet neste gang, samt at det på neste 
generalforsamling legges fram regnskap for de to årene 
som er gått siden forrige generalforsamling.

Generalforsamlingen hevet kl.17.30.

Loddtrekning av 2 SPA-behandlinger blant de 
frammøtte ble foretatt tilslutt.

Trysil, 22.oktober 2009

Marit Olaug Hole  Anne Glorvigen Hanstad
Protokollfører   Protokollfører



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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Dette var hverdagen til fl ere ungdommer, som 
i begynnelsen av november kom til Valnesfjord 
Helsesportssenter for å delta på tilbudet vi har 
valgt å kalle for «Krefter i Bevegelse». Her skulle 
de, sammen med hver sin ledsager, få anledning 
til å mobilisere egne krefter, for raskest mulig å 
gjenvinne funksjon og god livskvalitet.

Nivået var nokså sprikende på våre nye 
deltakere, fra de som fungerte godt, til de som 
ganske nettopp hadde avsluttet sin behandling 
og plagdes med dobbeltsyn, dårlig balanse, 
lav kapasitet, nedsatt matlyst og så videre. 
Men med bruk av tilpasset fysisk aktivitet som 
hovedvirkemiddel, opplevde vi at ungdommene 
utfordret og utfoldet seg – både fysisk, psykisk 
og sosialt. 

I løpet av et to ukers opphold fi kk ung-
dommene prøve ut forskjellige aktiviteter, som 
ridning, friluftsliv, klatring, sirkus, aktivitet i 
basseng og gymsal, i tillegg til skole og fritid. 
Sammen med andre unge, i lignende situasjon, 
deltok de i aktivitet hvor fokuset var knyttet opp 

Artikkelen 
er skrevet av 
Kjersti Falck, 
prosjektleder 
«Krefter i 
Bevegelse»

KREFTER I 
Jakten på de sure kreftcellene er over, 

og håpet om en «normal» hverdag 

ser ut til å bli en realitet. Endelig kan 

livet leves igjen! Det er mye som skal 

tas igjen – skole, fritid og venner – 

hodet er med, man vil så gjerne. Men 

kroppen henger ikke med – orker ikke 

riktig så mye som før, blir fort trett og 

sliten.

“Krefter i bevegelse” 

les mer om prosjektet på: 

opphold i 2009 og 2010

kan 
dette være 

noe for deg?
Søk om 
opphold  
gjennom 

din lege  
nå!

Prosjekt 
– ved Valnesfjord Helsesportssenter
– fi nansiert med midler fra Helsedirektoratet
– prosjekt periode er 2009 og 2010

Mål  
– utvikle et tilbud som bidrar til at barn og unge med 

kreftsykdom raskest mulig gjenvinner funksjon og god 
livskvalitet. Tilbudet er landsdekkende.

Målgruppe
– barn og unge med kreftsykdom hvor den intensive 

behandlingsfasen er avsluttet, og som er i en tidlig 
rehabiliteringsfase

– medisinsk stabil fase
– mellom 6 – 20 år (gruppene blir satt sammen)

Opphold
– gjennomført ett opphold i november 2009
– neste opphold 2. mai – 14.mai 2010
– det planlegges også fl ere opphold 

Søknadsfrist for opphold 2.– 14. mai 2010: 19. mars 2010

Søknad
– fremmes gjennom lege 

Kostnader
– rehabiliteringsoppholdet dekkes av folketrygden 
– gjelder også for foresatt/ledsager, som får opplæringspenger 

under oppholdet

Prosjektet har en referansegruppe bestående av representanter 
fra Støtteforeningen for Kreftsyke Barn, Kreftforeningen, 
Ungdomsgruppa, Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset 

i Nord-Norge Prosjektet 
Kjenner du noen 

som har behov for et 
slikt tilbud? Søk nå 
eller ta kontakt med 
prosjektleder, eller se 
våre nettsider for mer 
informasjon.

Hva er «Krefter i Bevegelse»?

www.vhss.no/krefter

Aleksander 
kjemper seg til 
topps....også i 
klatreveggen.
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BEVEGELSE

mot å lære, erfare og mestre, for 
å på den måten få større oversikt 
over egne resurser. Noe som kan 
bidra til å gi motivasjon til å fl ytte 
aktivitetsgrensene, og som igjen 
kan bidra til bedre livskvalitet.

Det er dette tilpasset fysisk 
aktivitet som metode handler om 
–  å gi barn og unge en følelse 
av suksess og mange opplevelser 
med å lykkes i et miljø som er 
inkluderende og aktivt. Vi erfarer 
at dette gir betydningsfulle effekter 

Sølvi, Karen, 
Anita og Endre tar 
utfordringene i vår 
egen 67 grader 
nord.

både på det psykososiale plan 
med tanker, holdninger, følelser, 
motivasjon, opplevelser  og 
mestring,  så vel som på det fysiske 
plan for kropp, bevegelse og bedret 
fysisk funksjon.

Kreftene var virkelig i 
bevegelse under oppholdet, og det 
likemannsarbeidet mellom både 
ungdommene og ledsagerne som 
også var i sving, minner oss om 
det Newton lærte oss ved hjelp av 
sine bevegelseslover for så mange 
år siden, og som fremdeles holder 
stikk; når vi virker på en annen, så 
virker den andre tilbake på oss med 
en like stor og motsattrettet kraft. 
Så mange krefter satt i system, gir 
kanskje makt. Makt til å orke, makt 
til å mestre, makt til å vokse!

Valnesfjord Helsesportssenter 
er en landsdekkende rehabili-
teringsinstitusjon innen spesialist-
helsetjenesten. Vi er lokalisert i 
vakre Nordland, i Fauske kommune, 
ca en times kjøring fra Bodø. Reisen 

hit, og opphold her dekkes av det 
offentlige. 

«Krefter i Bevegelse» er et 
prosjekt ved Valnesfjord Helse-
sportssenter. Prosjektet har 
som mål å utvikle et tilbud 
som bidrar til at barn og unge 
med kreftsykdom raskest mulig 
gjenvinner funksjon og god 
livskvalitet. Det er også et mål at 
den som ledsager skal sitte igjen 
med nyttig kunnskap og erfaring 
etter endt opphold her.

Det er tilbud om opphold også i 
2010. Søknadsfristen for oppholdet 
2.-14. mai er satt til 19.mars. For 
å vurdere om tilbudet skal kunne 
bestå også etter endt prosjekttid 
trenger vi imidlertid enda fl ere 
deltakere til oppholdene. 

Endre på hesteryggen.

Karen (t.v.) i sirkusaktivitet.

Til høyre jobber Marit (lærer) og Karen 
sammen om skoleoppgavene.
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Afi nitor – ny behandling for nyrekreft-
pasienter med spredning

I Norge diagnostiseres over 600 nye tilfeller av 
nyrekreft hvert år, fl ere menn enn kvinner (2). 

Inntil 40% av de nydiagnostiserte pasientene 
har allerede spredning på diagnose-tidspunktet. 
Nyrecellekarsinom (RCC) omtales gjerne som 
nyrekreft (3). Symptomene er ofte uklare inntil 
kreftsvulsten har vokst seg stor eller spredt seg. Det 
vanligste symptomet er blod i urinen og smerter i siden 
(2). Forekomsten av nyrekreft øker over hele verden, 
blant annet på grunn av røyking og overvekt (4). I EU 
ble over 63 000 nye tilfeller diagnostisert og 26 000 
pasienter døde av sykdommen i 2006 (5). 

Standard medikamentell behandling for denne 
pasientgruppen er VEGF-rettet behandling, som 
hemmer nydanning av blodårer i svulsten og bremser 
vekstfaktorpåvirkning av kreftcellene.  Hittil har 
pasientene hatt begrensede behandlingsmuligheter 
dersom denne førstelinjebehandlingen mislykkes. 

RECORD-1 studien
Studien RECORD-1 er den største kliniske fase III-
studien som har undersøkt virkningene av en oral 
mTOR-hemmer hos pasienter med nyrekreft (RCC) 
med spredning, der sykdommen fortsatte å utvikle seg 
til tross for tidligere VEGF-rettet behandling (1). 416 
pasienter deltok i den internasjonale, multi-senter, 
randomiserte, dobbel-blindede studien. Resultatene 
viste at Afi nitor (everolimus), sammenlignet med 
placebo, mer enn fordoblet median tid uten tumorvekst 
hos pasienter med avansert nyrekreft der sykdommen 
fortsatte å utvikle seg etter tidligere VEGF-behandling. 
Median tid uten tumorvekst økte fra 1,9 måneder 
til 4,9 måneder. Afi nitor reduserte også risikoen for 
sykdomsprogresjon med 67% (1). 

Afi nitor
Afi nitor (everolimus) er den første medisinen som 

viser signifi kant effekt hos nyrekreftpasienter med 
spredning, såkalt langtkommet nyrecellekarsinom, 
etter at førstelinjebehandling har sviktet (1). I 
kreftcellene angriper Afi nitor kontinuerlig et protein 
som kalles mTOR. Dette proteinet kontrollerer både 
celledelingen, blodåreveksten og metabolismen i 
kreftcellene. Ytterligere informasjon: www.afi nitor.com.

Behandlingen ble godkjent i USA i mars 2009, og 
av det europeiske legemiddelverket EMEA sommeren 
2009. Den norske godkjenningen forelå 12. august 
2009. Afi nitor ble tilgjengelig for norske pasienter i 
oktober.

– Det er gledelig at den norske godkjenningen kom 
så raskt, kommenterer professor Olbjørn Klepp, Norges 
mest erfarne ekspert på nyrekreft, og legger til at fl ere 
pasienter nå venter på behandling. Utbredelsen av 
nyrekreft vil øke i tiden fremover. Per i dag anslås det 
at 100-150 norske pasienter årlig er kandidater for slik 
andrelinje medikamentell behandling. 

Endrede retningslinjer i Europa
Flere europeiske behandlings-retningslinjer er 
allerede blitt oppdatert med anbefalinger om Afi nitor 
som andrelinjebehandling for nyrekreftpasienter 
med spredning, der sykdommen har fortsatt under 
VEGF-behandling. Dette gjelder retningslinjer fra 
“Europeisk urologiselskap» (EAU), “Spansk Onkologi 
Genitourinær Gruppe» (SOGUG), «Europeisk 
Organisasjon for forskning og behandling av kreft» 
(EORTC), «Europeisk selskap for medisinsk onkologi» 
(ESMO) og UK konsen-sus retningslinjer (6,7,8,9, 10).

Det pågår et stort antall studier med Afi nitor 
(everolimus) innen andre kreftformer, inkludert fl ere 
fase III-studier.

Kontaktopplysninger:
Olbjørn Klepp, professor II ved NTNU Trondheim, overlege ved kreftavdelingen i Helse Sunnmøre. 
Tel: 911 35 873, olbjorn.klepp@ntnu.no / olbjorn.klepp@helse-sunnmore.no 
Jens Bjørheim, MD PhD, Nordisk medisinsk rådgiver, Novartis Oncology
Tel: 480 40 640, jens.bjoerheim@novartis.com
Afi nitor markedsføres av Novartis Norge. For mer informasjon, besøk www.novartis.no

Nyrekreft forventes å øke i utbredelse i årene 
fremover. Pasienter med nyrekreft med spredning 
har tidligere hatt få behandlingsmuligheter dersom 
standardbehandlingen mislykkes. I oktober ble 
medisinen Afi nitor godkjent av Legemiddelverket. 
Afi nitor er en oral mTOR-hemmer som fordobler tiden 
til tumorprogresjon (1). Afi nitor er den første mTOR- 
hemmer som godkjennes for andrelinjebehandling av 
nyrekreft med spredning.
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Som nordisk kontakt fi kk 
jeg invitasjon til den danske 
kreftkonferansen og dro til 
Vejle i høstmørket.  Tema 
i år var «Kreftpatienten i 
samfunnsperspektiv». Konferansen 
hadde omtrent 180 deltagere og 
ble avholdt på Munkebjerg hotell 
i Vejle.

Temaer som ble tatt opp var 
blant annet: 
• «Er» ved Anders Hede
• «Breaking down borders in 

cancer nursing» ved Carol 
Tishelman

• «Medinddragelse af patientens 
egne resurser» vedMary Jarden

• Projekt Canuli – artikel af 
Christoffer Johansen

Paralellsesjonene blir avholdt som 
work shops. Jeg deltok på to work 
shops, hvorav den ene omhandlet 
kreftsykepleierutdanningen i 
Danmark. Det er planlagt oppstart 

av en ny kreftsykepleierutdanning 
fra januar 2010. Problemet er 
at det var få søkere og at de 
forskjellige institusjonene har 
problemer med å avse sykepleiere 
til dette. I november var det ikke 
klart om de kunne starte opp 
utdanningen på grunn av for få 
påmeldte. 

Den andre sesjonen jeg var 
med på hadde tema «Når mor 
fi kk kræft». En gripende fortelling 
om en kvinne som fi kk kreft, og 
hvordan familien taklet dette. 
Boken «Mor, må jeg få din pc, 
hvis du dør?» – stemmer fra en 
kreftrammet familie av Susan og 
Alan Binau anbefales! 

 Les mer  om konferansen 
på: http://www.dsr.dk/msite/
frontpage.asp?id=60

Eva Mari Alvestad Harboe/
kasserer FKS/nordisk kontakt

Referat fra Fagligt Selskab for 
Kræftsygeplejersker FSK
Landskursus  3. og 4. november 2009

Aktuelt  fra  Kreftforeningen: 
Ingen økning i hjernesvulst ved mobilbruk
En ny nordisk undersøkelse 
viser foreløpig ingen økning i 
forekomsten av hjernesvulst 
som kan kobles mot bruken av 
mobiltelefoner.

Ph. D. Isabelle Deltour fra 
Kræftens Bekæmpelse i Danmark 
har sammen med nordiske 
kolleger, blant annet  Lars Klæboe 
fra Statens strålevern, analysert 
årlige hjernesvulsttilfeller i alders-
gruppen 20-79 år fra Danmark, 
Finland, Norge og Sverige. En 
del av denne undersøkelsen 
var å se om det har vært en 
økning i hjernesvulsttilfeller 
som kan ha sammenheng med 
mobiltelefonbruk. 

60 000 personer har fått diagnosen 
hjernesvulst i årene fra 1974 til 
2003. Undersøkelsen viser at antall 
tilfeller de 30 årene har vært stabilt 
og fulgt den utviklingen man så før 
mobiltelefoner ble introdusert. 

– Dette er en enkeltstudie, 
og man kan ikke trekke konklu-
sjoner basert på en studie. Men 
denne studien er et innlegg i 
debatten om mobilbruk, og 
konkluderer med at det foreløpig 
ikke er en klar sammenheng 
mellom bruk av mobiltelefon og 
økt forekomst av hjernesvulst, sier 
Lars Klæboe fra Statens Strålevern. 
Les mer på 
www.kreftforeningen.no



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: Laila Merethe Andersen, 
Medisinsk sengepost, Møre og Romsdag helseforetak, 
Kristiansund. Tlf. 71 12 22 87 (a), 91 99 26 07 (p). 
Laila.andersen@neasonline.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 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 54 34, 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

2010

14.– 5. januar
Den 6. nasjonale fagkonferanse om kunnskapsbasert 
smertebehandling, Oslo

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

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

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

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

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. Jeg ønsker å få tilsendt tidsskriftet
   «Kreftsykepleie» 4 nummer i året, kr 300,- 

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

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

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

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

Firma ..............................................................................................................................................................................
 
Adresse ...........................................................................................................................................................................
 
Postnr/sted .....................................................................................................................................................................

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

Hvem kan bli medlem?
•  Sykepleiere som arbeider med 

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

•  Medlemskap oppnås ved å 
betale kontingent.

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

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

Kontingenter
•  Individuelt medlemskap 

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

•  Individuelt abonnement:
 Ikke medlemmer av NSF 

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

•  Høgskoler og helseinstitusjoner 
kr 500,- pr år

• Firma kr 800,- per år.

Forum for kreftsykepleie er en av Norsk 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
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v/Kristin Wolden, St. Olavs Hospital, Kreftavdelingen, 

Olav Kyrres gt. 17, 7006 Trondheim


