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Prisen Årets sykepleier i 
kreftomsorgen er også en 
honnør til hjemkommunen 
Sortland, som har sett verdien 
i denne tjenesten, og som har 
valgt å opprettholde den, også 
i økonomiske tøffe tider, sier 
prisvinneren Hilde Norum Nilsen.

SE SIDE 20 

Den største andelen av kreftpasientene er over 65 år, og behandlingen av 
denne heterogene pasientpopulasjonen er ofte utfordrende. Kronologisk 
alder alene er et lite egnet kriterium for behandlingsvalg. Det anbefales i 
stedet en systematisk bred geriatrisk vurdering som kartlegger elementer 
av betydning for forventet gjenstående levetid, toleranse for behandling og 
planlegging av behandlingen. Forskning som kan framskaffe mer kunnskap 
om behandlingen av eldre kreftpasienter er avgjørende for å kunne 
forbedre behandlingen av en stor og voksende pasientgruppe.
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Norges befolkning inviteres i disse dager til å si sin mening om framtidas helse- og 
omsorgstjenester. Dette er et ledd i arbeidet med Nasjonal- helse og omsorgsplan (2011-
2015), planen som skal vise oss hvordan Samhandlingsreformen skal gjennomføres. 
Ambisjonene til regjeringen er at den nye helse- og omsorgsplanen både skal være et 
strategisk styringsdokument for helsetjenesten og et operativt redskap for prioriteringer 
innenfor helse- og omsorgstjenestene. 

For oss som jobber innenfor sektoren er det selvfølgelig interessant om det her ligger 
signaler som vil påvirke ressursbruk og innsatsen innenfor våre fagfelt, eller om det ligger 
føringer som kan innebære nye strategier og ny tenkning innenfor kreftomsorgen. Noen 
lurer nok også på om man nå får den prioriteringsdebatten som helsedirektør Bjørn Inge 
Larsen startet tidligere år og som helsestatsråden lovte skulle komme nettopp i forbindelse 
med høringen. Så langt kan det være vanskelig å se at prioriteringsdebatten er løftet særlig 
høyt i høringsdokumentet, iallfall ikke den debatten Larsen etterspurte.

Hva slags debatt var det så helsedirektøren la opp til på forsommeren? Jo, han stilte blant 
annet spørsmålet med hvor langt helsetjenestene skal strekke seg for å forlenge livet i 
avslutningsfasen. I en kronikk i Aftenposten skriver han: ”Livsforlengende behandling 
kan ha kraftige bivirkninger og svekke livskvaliteten. Det kan også ta oppmerksomheten 
bort fra en forsoning med at livet går mot slutten hvis siste fase preges av jakten på å vinne 
uker og måneder. Uavhengig av de faglige og etiske vurderingene er det også et spørsmål 
om prioritering av ressurser knyttet til livets siste fase.” 

De fleste av oss som jobber innenfor kreftomsorgen, kjenner godt til dette temaet. Selv om 
vi slipper å foreta de faglige vurderingene om medisinsk behandling eller ikke, så lever vi 
med pasienter og pårørende som er en del av de faglige vurderingene. Vi skal etter beste 
evne søke å gi disse menneskene støtte, råd og pleie i livets aller vanskeligste situasjon. Vi 
ser at livsforlengende behandling ofte gir en verdifull tid før døden, men vi har vel også 
alle sett at pasienter som følge av denne type behandling har fått redusert sin livskvalitet 
betraktelig de siste uker og dager. Det er det Marie Aakre i en kronikk beskriver på denne 
måten; ”Kampen for livet kan krenke det siste stykke liv som skal leves nær døden. Livet 
har sin egenverdi og respekt for liv bør tilsi at hovedfokus er den livsprosess som pågår 
fremfor ”håpløse” behandlingsprosesser som stjeler tid, ressurser og oppmerksomhet.”

Mange har reagert negativt på helsedirektørens oppspill til prioriteringsdebatt. Det er all 
grunn til å tro at vi ikke kommer oss unna den debatten, men debatten handler kanskje 
ikke først og fremst om penger, om ny teknologi, nye medisiner – og hvem som skal få 
disse. Debatten handler i like stor grad om etikk, om verdier – og refleksjon. Den handler 
om åpenhet og dialog. Den handler ikke minst om kompetanse om det å ivareta døende 
mennesker sin verdighet, og det behandlingstilbud vi tilrettelegger for denne pasientgrup-
pen. Debatten har så vidt startet, og det er naturlig at vi som faggruppe og fagmennesker 
tar del i denne. Ut fra vårt ståsted, vår plass i behandlingskjeden – og vår kompetanse.

Samtidig vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle god jul og et riktig godt nytt år. 
Nyt førjulstiden, gled dere over at sola snart snur igjen – og husk at det snart kommer et 
nytt år med blanke ark..

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

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

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

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

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

2 Dag 8 – 2 Dag 8 –
Dag 11 –

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

Dag 25 –
5 Dag 29 – 5 Dag 29 –

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

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

Pediatrisk populasjon: Sikkerhet og effekt hos barn <18 år er ikke fastslått. Eldre >65 år: Det foreligger ingen holdepunkter for at dosejustering er nødvendig. Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller bor. Betydelig nedsatt leverfunksjon. Akutt diffus infiltrerende lunge- og perikardlidelse. Forsiktighetsregler: Gastrointestinal toksisitet
inkl. kvalme, diaré, oppkast og obstipasjon er svært vanlig. Tilfeller av ileus er rapportert, og pasienter med forstoppelse bør derfor overvåkes nøye. Hematologisk toksisitet er svært
vanlig, og vanligst er kortvarig trombocytopeni. Platetallet er lavest på dag 11 i hver syklus. Gjennomsnittet av de lavest målte platetall, nadir, var ca. 40% av utgangsverdien. Hos
pasienter med avansert myelom er alvorlighetsgraden relatert til platetall før behandling. Platetall bør overvåkes før hver dosering. Behandlingen bør utsettes når platetallet er
<25,000/μl, og igangsettes igjen med lavere dose når platetallet er normalisert. Potensiell nytteverdi av behandling bør vurderes nøye mot risikoen, spesielt ved moderat til alvorlig
trombocytopeni og blødningsrisiko. Telling av alle blodlegemer, inkl. trombocytter, skal derfor gjentas ofte. Behandlingen er svært ofte forbundet med perifer nevropati, hovedsakelig
av sensorisk karakter. Imidlertid har det vært rapportert tilfeller av alvorlig motorisk nevropati med eller uten perifer nevropati av sensorisk karakter. Insidensen av perifer nevropati
øker tidlig i behandlingen og er observert høyest ved behandlingssyklus 5. Nøye overvåkning anbefales mht. symptomer, som f.eks. brennende følelse, hyperestesi, hypoestesi,
parestesi, uvelfølelse, nevropatisk smerte eller svakhet. Ved ny eller forverret perifer nevropati bør pasienten gjennomgå nevrologisk utredning, og dosejustering kan være påkrevd.
Støttebehandling har vært benyttet ved nevropati. Bortezomib kan enten relateres direkte til autonom nevropati eller forverre underliggende tilstand som diabetisk eller amyloidotisk
nevropati. Autonom nevropati kan muligens bidra til postural hypotensjon og alvorlig obstipasjon med ileus. Informasjon er imidlertid begrenset. Kramper er sjeldent rapportert hos
pasienter uten tilsvarende sykehistorie eller epilepsi. Ekstra forsiktighet er nødvendig ved behandling av pasienter med risikofaktorer for kramper. Ortostatisk/postural hypotensjon av
mild til moderat karakter er assosiert med behandlingen, og observert gjennom hele behandlingsperioden. De fleste trenger behandling inkl. justering av antihypertensiver, rehydrering
eller administrering av mineralkortikoider og/eller sympatomimetika. Et mindretall får synkopeepisoder. Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter som har hatt synkope i
forbindelse med bruk av legemidler forbundet med hypotensjon eller som er dehydrerte. Pasienten bør instrueres om å rådføre seg med lege ved svimmelhet, ørhet eller tegn til
besvimelse. RPLS er rapportert. RPLS er en sjelden, reversibel, nevrologisk tilstand som utvikler seg raskt og kan gi krampeanfall, hypertensjon, hodepine, letargi, forvirring,
blindhet og andre synsforstyrrelser- og nevrologiske forstyrrelser. Hjernediagnostikk, helst MRI (Magnetic Resonance Imaging), brukes til å bekrefte diagnosen. Preparatet skal
seponeres hos pasienter som får RPLS. Sikkerhet ved gjentatt behandling hos pasienter som tidligere har hatt RPLS, er ukjent. Akutt utvikling eller forverring av stuvningssvikt, og/eller
nyoppstått reduksjon i venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon, er rapportert. Væskeretensjon kan være predisponerende faktor for tegn og symptomer på slik hjertesvikt. Pasienter med
risikofaktorer for eller eksisterende hjertelidelse bør følges nøye. Isolerte tilfeller av forlenget QT-intervall er sett. Det er rapportert om sjeldne tilfeller av akutt, diffus og infiltrerende
lungelidelse av ukjent etiologi, f.eks. pneumoni, lungeinfiltrasjon og «acute respiratory distress syndrome» (ARDS), hvorav enkelte fatale. Røntgen thorax anbefales før behandling for
å avgjøre om ytterligere diagnostiske tiltak er nødvendig, samt fungere som baseline for mulige lungeendringer etter behandling. Kontinuerlig bortezomib- og daunorubicin-infusjon
over 24 timer sammen med høydose cytarabin (2 g/m2 daglig) anbefales ikke. Nyoppståtte eller tiltagende lungesymptomer (f.eks. hoste, tungpustethet) bør utredes umiddelbart, og
hensiktsmessig behandling igangsettes. Nytte-risikoforholdet må vurderes før fortsettelse av behandlingen. Tilfeller av alvorlige bivirkninger har vist seg å øke ved mild til moderat
nyresvikt. Renale komplikasjoner er hyppige hos pasienter med multippelt myelom. Slike pasienter bør overvåkes nøye. Pasienter med nedsatt leverfunksjon bør behandles med største
forsiktighet og dosereduksjon vurderes. Sjeldne tilfeller av akutt leversvikt er rapportert hos pasienter som samtidig mottar flere andre legemidler og som har alvorlige underliggende
medisinske lidelser. Andre rapporterte leverreaksjoner omfatter hepatitt, økning i leverenzymer og hyperbilirubinemi, som kan være reversibelt ved seponering. Tumorlysesyndrom kan
oppstå, spesielt hos pasienter med stor tumormasse før behandling. Disse pasientene bør monitoreres grundig og adekvate forholdsregler tas. 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 3A4-indusere (rifampicin). Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med CYP 3A4- eller CYP 2C19-substrater. Ved samtidig bruk av orale antidiabetika bør det utvises
forsiktighet og normal leverfunksjon bør bekreftes. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ingen kliniske data vedrørende bruk under svangerskap foreligger. Teratogenisitet er ikke
fullt ut undersøkt. Dyrestudier viser ingen effekt på embryo/fosterutvikling hos rotte eller kanin ved høyest maternalt tolererte dose. Dyrestudier for å undersøke virkningen på partus
og postnatal utvikling er ikke gjennomført. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke den kliniske tilstanden til kvinnen gjør behandling med bortezomib nødvendig. Menn og kvinner
i fertil alder må bruke effektiv prevensjon under og i 3 måneder etter behandling. Hvis bortezomib blir brukt under graviditet, eller pasienten blir gravid under behandlingen, må hun
informeres om potensiell risiko for fosteret. Overgang i morsmelk: Ukjent. Mulighet for alvorlige bivirkninger hos barnet, og amming skal avbrytes. Bivirkninger: Hyppige (>1/100):
Blod: Trombocytopeni, anemi, nøytropeni, leukopeni, lymfocytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, diaré, oppkast, forstoppelse, abdominalsmerter, dyspepsi, løs avføring, øvre
abdominalsmerter, flatulens, oppblåst mage, hikke, munnsår, smerter i svelg/strupe, stomatitt, munntørrhet. Hud: Utslett, pruritus, erytem, periorbitalt ødem, urticaria, kløende utslett,
økt svette, tørr hud, eksem. Hørsel: Vertigo. Luftveier: Dyspné, funksjonsdyspné, neseblødning, rhinoré, hoste. Metabolske: Redusert appetitt, dehydrering, hyperglykemi, hypokalemi.
Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, smerter i ekstremiteter, muskelkramper, artralgi, knokkelsmerter, perifere hevelser, muskelsvakhet, ryggsmerter, muskel- og skjelettsmerter.
Nevrologiske: Perifer nevropati, perifer sensorisk nevropati, hodepine, parestesier, svimmelhet (eksklusive vertigo), smaksforstyrrelser, polynevropati, forverret perifer nevropati,
dysestesi, hypoestesi, tremor. Psykiske: Søvnløshet, angst, forvirring, depresjon. Sirkulatoriske: Hypotensjon, ortostatisk og postural hypotensjon, flebitt, hematom, hypertensjon. Syn:
Tåkesyn, øyesmerter. Urogenitale: Redusert nyrefunksjon, dysuri. Øvrige: Herpes zoster (inkl. disseminert), pneumoni, bronkitt, sinusitt, nasofaryngitt, herpes simplex, «Fatigue», pyreksi,
svakhet, stivhet, sykdomsfølelse, influensalignende symptomer, perifert ødem, smerter, letargi, ødem, brystsmerter, asteni, vekttap. Mindre hyppige: Blod: Lymfadenopati, febril
nøytropeni, pancytopeni, hemolytisk anemi, trombocytopeni purpura. Endokrine: Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon. Gastrointestinale: Paralytisk ileus, abdominal
uvelfølelse, raping, gastrointestinale motilitetsforstyrrelser, munnsmerter, brekninger, antibiotikaassosiert kolitt, endret avføringsmønster, diaré med blødning, gastrointestinal blødning,
miltsmerter, kolitt, dysfagi, øsofagitt, gastritt, gastroøsofageal reflukslidelse, gastrointestinale smerter, blødning i tannkjøtt, smerter i tannkjøtt, hematemese, hiatushernie, irritabel
tarmsyndrom, petekkier i munnslimhinnen, rektalblødning, økt slimproduksjon, tungebelegg, misfarging av tungen, enteritt, hard avføring, akutt pankreatitt. Hud: Nattesvette,
erytematøst utslett, alopesi, blodutredelser, støtskader, generell pruritus, makuløst utslett, papuløst utslett, hudnoduler, generelt utslett, dermatitt, øyelokksødem, neglforandringer,
fotosensitivitetsreaksjoner, misfarget hud, atopisk dermatitt, endret hårstruktur, varmeutslett, psoriasis, ansiktsødem, trykkømhet, iktyose. Hørsel: Tinnitus, hørseltap, svekket hørsel,
hypoacusis. Lever: Hyperbilirubinemi, hypoproteinemi, hepatitt, leverblødning. Luftveier: Tett nese, hvesing, pleuraeffusjon, heshet, smerter i brystveggen, hypoksi, lungestuvning,
rhinitt, astma, hyperventilering, ortopné, bihulesmerter, klemfølelse i halsen, produktiv hoste, respiratorisk alkalose, takypné, respirasjonsstans. Metabolske: Hyperkalsemi, -kalemi, 
-urikemi, -natremi. Hyponatremi, -kalsemi, -magnesemi, -fosfatemi, -glykemi. Økt appetitt, kakeksi, vitamin B12-mangel. Muskel-skjelettsystemet: Leddstivhet, setesmerter,
leddhevelser, muskelspasmer, muskelrykninger eller tyngdefølelse, muskelstivhet, hevelse, kjevesmerter. Nevrologiske: Konsentrasjonsproblemer, kramper, intrakraniell blødning,
paraplegi, subaraknoidal blødning, synkope, økt aktivitet, manglende smak, søvnighet, migrene, perifer motorisk nevropati, rykninger, stillingsavhengig svimmelhet, isjias, kognitive
forstyrrelser, mononevropati, pareser, «restless legs»-syndrom, talevansker. Psykiske: Rastløshet, agitasjon, delirium, forandringer i mental status, humørsvingninger, søvnforstyrrelser,
irritabilitet, hallusinasjoner, drømmer med abnormt innhold. Sirkulatoriske: Arytmi, palpitasjoner, ventrikulær hypokinesi, punkthudblødninger (petekkier), atrieflimmer, takykardi,
sinustakykardi, supraventrikulær takykardi, lungeødem, akutt lungeødem, ustabil angina, angina pectoris, utvikling eller forverring av stuvningssvikt, komplett AV-blokk, hjertestans,
hjertesvikt, kardiogent sjokk, hjerteinfarkt, sinusarrest, rødming, hetetokter, ekkymose, purpura, hjerneblødning, vaskulitt, misfargede vener, utspilte vener, sårblødning, pulmonal
hypertensjon, cerebrovaskulære hendelser (CVA), uregelmessig hjerterytme. Syn: Tørre øyne, konjunktivitt, øyeutsondring, unormalt syn, blødninger, fotofobi, øyeirritasjon, økt
tåresekresjon, konjuktival hyperemi, hovne øyne. Urogenitale: Oliguri, hematuri, proteinuri, hyppig vannlating, akutt nyresvikt, nyresvikt, renal kolikk, tilbakeholdt urin, problemer med
vannlating, urininkontinens, korsryggsmerter, plutselig vannlatingstrang, testikkelsmerter, erektil dysfunksjon. Øvrige: Candida-infeksjon, gastroenteritt, øvre- og nedre luftveisinfeksjon,
infeksjon, influensa, soppinfeksjon, sepsis, urinveisinfeksjon, kateterrelatert infeksjon, hemofilusinfeksjon, pneumokokkpneumoni, postherpetisk nevralgi, bakteriemi, blefaritt,
bronkopneumoni, cytomegalovirusinfeksjon, mono  nukleoseinfeksjon, 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, lys-kesmerter, ekstravasasjon med ømmende inflammasjon, tumor-lysesyndrom,
hypersensitivitet, immunkompleksmediert hypersensitivitet, vektøkning, kateter- relaterte komplikasjoner, post-prosedyremessige smerter og blødning, forbrenning, potensielt
immunkompleksutløste reaksjoner som serumsykelignende reaksjoner, polyartritt med utslett og proliferativ glomerulonefritt. Sjeldne (<1/1000): Sirkulatoriske: Nyoppstått reduksjon i
venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon. Laboratorieverdier: Økte LDH-verdier i blod, økt ALAT og ASAT, økt alkalisk fosfatase i blodet, blodkreatinin, blodurinstoff og gamma-GT. Økte
blodamylaseverdier, økt blodbilirubin, redusert blodfosfat, abnormale leverfunksjonsverdier, redusert antall erytrocytter, redusert antall leukocytter, redusert bikarbonat i blodet. Økte
verdier av CRP. Ukjent frekvens: Encefalopati, autonom nevropati, reversibelt posterior leukoencefalopatisk syndrom, hjertetamponade, perikarditt, hjerte- og hjerte-lungestans,
ventrikulær arytmi, komplett atrioventrikulært blokk, atrieflimmer, takykardi, sinus- og ventrikulær  , pneumonitt, pneumoni, interstitiell pneumoni, ARDS, akutt diffus infiltrerende
lungelidelse, pulmonær hypertensjon, respiratorisk svikt, pulmonær alveolær blødning, akutt lungeødem, lungeødem, lungeemboli, perifer emboli, iskemisk kolitt, leversvikt, herpes
meningoencefalitt, angioødem, autonom nevropati, herpes i synsnerven (ophtalmicus), Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, akutt febril nøytrofil dermatose
(Sweets syndrom), vaskulært utslett (inkl. leukocytoklastisk vaskulitt), septisk sjokk. Overdosering/Forgiftning: Intet kjent antidot. Ved overdosering skal pasienten overvåkes og
adekvat støttebehandling iverksettes for å opprettholde blodtrykk og kroppstemperatur. Egenskaper: Klassifisering: Proteasominhibitor. Virkningsmekanisme: Hemmer den
chymotrypsinlignende aktiviteten til 26S-proteasomet, som degraderer proteiner bundet til ubiquitin. Ubiquitin-proteasom-koblingen spiller en sentral rolle i reguleringen av
omsetningen av spesifikke proteiner og dermed opprettholdelse av homeostase i cellene. Hemming av 26S-proteasomet forhindrer proteolyse og påvirker derved multiple kaskader
av intracellulære signaleffekter, som til slutt resulterer i cancercelledød. Absorpsjon: Gjennomsnittlig Cmax etter 1. dose: 57 og 112 ng/ml etter doser på hhv. 1 og 1,3 mg/m2.
Gjennomsnittlig Cmax ved påfølgende doser: 67-106 og 89-120 ng/ml for doser på hhv. 1 og 1,3 mg/m2. Proteinbinding: Ikke konsentrasjonsavhengig. In vitro proteinbinding 83%.
Fordeling: Gjennomsnittlig distribusjonsvolum: 1659-3294 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig halveringstid i eliminasjonsfasen etter multiple doser: 40-193 timer. Hurtigere eliminasjon
etter 1. dose sammenlignet med påfølgende doser. Gjennomsnittlig totalclearance: 102 og 112 liter/time etter 1. dose og 15-32 og 18-32 liter/time etter påfølgende doser på hhv. 
1 og 1,3 mg/m2. Metabolisme: Primært oksidativt via CYP 3A4, 2C19 og 1A2 in vitro. Hovedmetabolismeveien er deboronering til 2 deboronerte metabolitter som videre blir hydroksylert
til flere metabolitter. Deboronerte metabolitter er inaktive som 26S-proteasomhemmere. Oppbevaring og holdbarhet: Rekonstituert oppløsning skal brukes umiddelbart etter
tilberedning. Kjemisk og fysisk stabilitet for den rekonstituerte formuleringen er imidlertid dokumentert i 8 timer ved 25°C i originalt hetteglass og/eller sprøyten. Maks. oppbevaringstid
i sprøyten er 8 timer.
Pakninger og priser: 1 sett kr 11364,20. Sist endret: 14.09.2010 (priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)
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Jorun Haugslett
redaktør

som prosjektet vant i 2009, ga 
midler til filmen ”Gunvor skal 
til mammografi”. En film om 
mammaografi for kvinner med 
utviklingshemning. Bøkene er til-
gjengelig på www.aldringoghelse.
no  og www.kreftforeningen.no. 
Filmen er tilgjengelig på webtv.
kreftforeningen.no eller youtube.
com/kreftforeningen

Studien til Bitnes Wiik og pro-
sjektet til Skorpen vil bli publisert 
som artikler i senere nummer 
av Kreftsykepleie.  Prosjektet 
Sammen. Lindring i kommunen 
og temaet mat til pasienter med 
kreftsykdom, er også aktuelle 
temaer som vil bli publisert 
senere. Så følg med. 

Det skjer mye spennende 
innen kreftomsorgen, noe av det 
har blitt presentert her, men vi 
hører gjerne fra deg i din jobb. 
Hermed er utfordringen gitt. 

Avslutningsvis vil jeg dele 
med dere to vers av Alf Prøysens 
sitt dikt ”Årstidene” presentert i 
motsatt  rekkefølge.  

Så kommer høsten,
og åker’n blir gul.
Så kommer snøen,
- og så blir det jul.   

Jeg ønsker dere alle en god og 
fredelig julehelg

Først kommer nyttår,
og nissen er glad,
nå skal han hvile
og ha det så bra.
og et godt nytt år. 

Jorun Haugslett
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Redaktøren har ordet
gjort en kvalitativ studie: ”Når 
den enslige eldre i distrikts-Norge 
er rammet av uhelbredelig kreft”. 
I studien har Bitnes Wiik foretatt 
dybde intervju med fem perso-
ner i alderen 71–79 år, som alle 
får palliativ cellegiftbehandling. 
Informantene er enslige, bor i 
Distrikts-Norge og har lengre 
reiseavstand til behandlings-
stedet. Hun så i sin studie at 
det var ekstra belastende å bo i 
Distrikts-Norge. Samtidig som 
hun opplever at sentrale myndig-
heter på mange måter fremstil-
ler det som at det ikke er noen 
forskjell på å bo i by eller bygd 
og ha kreft.  Guri Bitnes Wiik 
har jobbet med både gamle og 
unge kreftrammede. Hun sier at 
hennes erfaring gir et inntrykk 
av at når unge rammes, viser 
nettverket og det offentlige stort 
engasjement, mens en oftere kan 
oppleve at de eldre må ”gå veien 
alene”.  Bitnes Wiik opplevde 
pasientene som ekstremt slitne 
og med stort vekttap. Hun tror 
det store vekttapet og de lange 
reisene er en stor årsak til deres 
ekstreme slitenhet. Informantene 
er dessuten i stor grad alene om 
ansvaret for egen helse og velferd. 

Stine Skorpen, fra Nasjonalt 
kompetanse senter for aldring 
og helse, har i samarbeid med 
Kreftforeningen utviklet to bilde-
bøker med tekst om kreft bereg-
net for personer med utviklings-
hemning, en bok for menn og en 
for kvinner. Det er også utgitt en 
bok for pårørende, helsepersonell 
og personale til personer med 
utviklingshemning. Extra-prisen, 

Heldigvis vet vi også at 
mange eldre opplever 
en god og trygg alder-
dom, men dessverre er 
”skrekkhistoriene” for 
mange. Sist lørdag hørte 
jeg på radioen om en 94 
år gammel dame, som 
etter få dager og med 
kort varsel ble utskre-
vet fra et universitets-
sykehus, etter å ha blitt 
operert for lårhalsbrudd. 

Datteren rakk ikke til sykehuset 
med klær til mora, så hun ble 
satt på Helsebussen barbeint og i 
pysjamas. Leder for Helsebussen, 
ble intervjuet, og kom heldig-
vis ikke med bortforklarende 
begrunnelser, men ”la seg flat” 
og sa at dette medfører gjennom-
gang av rutinene deres. 

Vi trenger en diskusjon rundt 
faglig forsvarlighet med fokus 
på eldre enslige kreftpasienter 
i Distrikts-Norge, sier høysko-
lelektor Guri Bitnes Wiik. Hun 
mener det er et sentralt spørsmål 
om en i stor nok grad har vurdert 
alle forhold rundt denne pasi-
entgruppen når en har planlagt 
krefttilbudet.  Bitnes  Wiik har 

Lov om helsetjenesten i kom-
munene trådte i kraft i 1984. 
Prognosene tilsa allerede da stor 
økning i antall eldre. Likevel 
kan det virke som eldrebølgen 
kommer like uventet og brutalt 
som en tsunami. Brutalt i hvert 
fall for de mange eldre og deres 
pårørende, som opplever at de 
langt fra får det helsetilbudet de 
har behov for og rett til. 
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Den eldre 
pasienten 
med kreft

I følge Kreftregisteret kommer 
antallet krefttilfeller i Norge til å 
øke med 32 % frem mot år 2020. 
Hovedgrunnen er at befolkningen 
eldes. Vel en tredjedel av alle nye 
krefttilfeller diagnostiseres etter fylte 
75 år, og over 50 % av alle kreft-
dødsfall skjer i tilsvarende alders-
gruppe. Å kunne gi god behandling 
og omsorg til eldre kreftpasienter er 
derfor utfordrende på grunn av det 
store antallet pasienter, men også 
fordi den eldre befolkningen er sam-
mensatt av mennesker med veldig 
ulikt funksjonsnivå og forskjellig 
grad av tilleggssykdommer. I tillegg 
mangler vi forskningsbasert kunn-
skap om behandlingen av eldre 
kreftpasienter fordi eldre sjelden 
inkluderes i kliniske studier. Innen 
geriatrien brukes en såkalt ”bred 
geriatrisk vurdering” som metode 
for å undersøke eldre pasienter, 
og det er foreslått at den samme 
metoden kan være nyttig hos eldre 
kreftpasienter. Bred geriatrisk vurde-
ring innebærer en systematisk kart-
legging av områder der eldre ofte 
har problemer, og gir informasjon 
om forventet gjenstående levetid, 
toleranse for kreftbehandling og 
behovet for oppfølging i forbindelse 
med behandlingen.  

Aldring og kreft
Økende alder er en av de viktig-
ste risikofaktorene for å utvikle 
kreft. Tidligere trodde man at dette 
skyltes økende skade på arvema-
terialet parallelt med aldring, men 
det har vist seg at sammenhengen 
er mer kompleks. Hos mennesker 
mellom 40 og 80 år sees en markert 
økning i epiteliale karsinomer, 
mens insidensen faktisk flater ut 
etter fylte 80 år. 

De fundamentale spørsmålene 
rundt hvorfor økende alder øker 
risikoen for å få kreft er bare i 
svært begrenset grad blitt belyst. 
En myte som er høyst levende hos 
pasienter, pårørende og helseperso-
nell er at kreft vokser saktere hos 
eldre pasienter, og at behandling og 
kontroller derfor ikke er like viktig. 
De forskjellige kreftsykdommene 
oppfører seg i hovedsak på samme 
måte hos eldre som hos yngre indi-
vider, og gir like mange plager. Det 
er også en myte at eldre generelt er 
mindre behandlingsmotiverte enn 
yngre. 
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Her er det store individuelle 
variasjoner, og flere undersøkelser 
har vist at pårørende og helseperso-
nell ofte underestimerer den eldres 
ønske om aktiv behandling. Det 
finnes imidlertid forskningsresulta-
ter som tyder på at eldre er mindre 
villig til å ”betale for” en levetids-
forlengelse med redusert funksjon 
og livskvalitet [1]. 

Geriatrisk onkologi
Geriatrisk onkologi er en under-
spesialitet av onkologi. I noen land, 
spesielt USA og Frankrike, er det 
opprettet egne avdelinger for eldre 
kreftpasienter. Fagfeltet involverer i 
tillegg helsepersonell fra kirurgi og 
geriatri, samt ernæringsfysiologer, 
farmasøyter, ergoterapeuter, fysiote-
rapeuter, sosionomer og psykologer. 
International Society for Geriatric 
Oncology (SIOG – www.siog.org) er 
en aktiv organisasjon som arrangerer 
årlige konferanser for leger og syke-
pleiere som interesserer seg for eldre 
kreftpasienter. I Norge er fagfeltet 
under oppbygging. 

Noe av det viktigste innen geria-
trisk onkologi er tanken om at selv 
om kreftsykdommen er den samme 
hos eldre pasienter, så er pasien-
tens øvrige helsemessige situasjon 
ofte annerledes enn hos de yngre 
pasientene. 

En av pionerene innen geria-
trisk onkologi, Lodovico Balducci, 
har formulert fire spørsmål som er 
spesielt relevante for eldre kreftpa-
sienter [2]:
1) Vil pasienten kunne dø av kreft-

sykdommen, eller har pasienten 
andre sykdommer som er mer 
livstruende?

2) Vil pasienten leve lenge nok til 
å oppleve komplikasjoner av 
sykdommen?

3) Vil pasienten tolerere tumorrettet 
behandling?

4) Vil behandlingen endre pasien-
tens autonomi slik at det blir 
nødvendig med økt hjelp og 
eventuelt sykehjem?

Kronologisk versus biologisk alder
Økende alder er forbundet med 
redusert funksjon av kroppens 
organer, men det er store individuelle 
forskjeller på hvor raskt dette skjer. 
Den eldre populasjonen er derfor 
karakterisert av en betydelig hetero-
genitet. Fordi aldring er en prosess 
som styres av biologiske hendelser og 
ikke av kalenderen, gir kronologisk 
alder et unøyaktig mål på funksjo-
nelle reserver og forventet gjenstå-
ende levetid. I stedet forsøker man 
å identifisere en persons biologiske 
alder. 

Retningslinjer som baserer seg 
på gitte aldersgrenser for valg av 
behandling vitner om mangel på 
grunnleggende biologisk kunnskap 
og bør alltid unngås. I en artikkel om 
screening for kreft hos eldre pasi-
enter har Walter og medarbeidere 
tatt for seg dette [3]. De har bereg-
net forventet gjenstående levetid 
for personer som har nådd en viss 
alder, og deretter sett på forskjellene 
mellom den sprekeste og skrøpelig-
ste fjerdedelen av disse personene. 
Eksempelvis vil en kvinne som har 

fylt 80 år ha en median forventet 
gjenstående levetid på 8.6 år. Dersom 
kvinnen tilhører den sprekeste 
fjerdedelen av kvinner som har fylt 
80 år vil hun ha en forventet levetid 
på minst 13 år, mens forventet 
levetid for den skrøpeligste fjerde-
delen ligger på under 4.6 år. Spesielt 
komorbiditet (tilleggssykdommer) 
og funksjonsnivå er viktige parame-
tre for å bestemme biologisk alder. 

Når man snakker om målset-
ning med kreftbehandling hos eldre, 
brukes noen ganger begrepet for-
ventet gjenstående aktiv levetid. De 
tradisjonelle målsetningene med 
kreftbehandling slik som helbredelse, 
forlenget overlevelse, opprettholdelse 
av livskvalitet og symptomlindring 
er de samme som hos yngre pasien-
ter, men i tillegg er målet å forlenge 
forventet gjenstående aktiv levetid.

Bred geriatrisk vurdering 
(comprehensive geriatric
 assessment - CGA)
Innenfor fagfeltet geriatrisk onkologi 
er det mange som anbefaler at alle 
eldre kreftpasienter bør gjennomgå 
en form for CGA [4]. Innen geriatri 
har man god erfaring med å vurdere 
eldre pasienter på et bredt grunn-
lag som inkluderer funksjonsnivå 
(basale og instrumentelle aktiviteter 
i dagliglivet), komorbiditet, kognitiv 
funksjon, ernæringsstatus, depresjon 
og sosialt nettverk. 

Robust klinisk evidens basert på 
randomiserte studier viser at CGA er 
et nyttig verktøy som kan predikere 
mortalitet og redusert funksjon i 
mange kliniske situasjoner [5, 6]. 

Interessen for geriatrisk onkologi 
er økende, og det foreligger data 
som indikerer at CGA kan brukes til 
å predikere toleranse for kirurgi og 
kjemoterapi hos eldre kreftpasienter 
[7, 8]. 

Målet med CGA er todelt – for det 
første ønsker man å risikostratifisere 
pasienter, og for det andre ønsker 
man å kartlegge eventuelle problem-
områder som kan være gjenstand 
for intervensjon. Ved å systematisk 
identifisere disse områdene får man 
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mulighet til å optimalisere pasienten før, under og etter 
behandlingen. 

CGA bør ideelt sett gjennomføres av et tverrfaglig 
team sammensatt av kreftsykepleier, lege, farmasøyt, 
fysioterapeut, ernæringsfysiolog og sosionom. Etter 
vurdering av de ulike aspektene av CGA møtes teamet 
og diskuterer behandlingsmål og tiltak i forbindelse med 
gjennomføring av behandlingen. Et praktisk problem 
med CGA er at det tar relativt lang tid å utføre. Det 
foregår derfor mye forskning for å finne kortere scree-
ning-verktøy som kan identifisere pasienter som vil ha 
nytte av en full CGA.

Funksjonsnivå
Kartlegging av funksjonsnivå gir viktig informasjon om 
prognose og hjelpebehov, og er en viktig basis for valg av 
kreftbehandling. I onkologien gjøres dette rutinemessig 
ved å klassifisere pasientene etter såkalt ”performance 
status” (ECOG eller WHO). Selv om dette er en veldo-
kumentert prognostisk faktor, er inndelingen grov og 
mindre egnet for å fange opp konkrete funksjonsproble-
mer og hjelpebehov hos eldre pasienter. Kartlegging av 
funksjonsnivå bør også omfatte målinger av pasientens 
evne til å ivareta dagliglivets aktiviteter, slik som å spise, 
gå på toalettet, kle på seg, håndtere penger, vaske klær 
og bruke telefon. Slike registreringer gir tilleggsinforma-
sjon som er viktig for å kunne planlegge tilfredsstillende 
oppfølging, omsorg og behandling. 

Komorbiditet og polyfarmasi
Eldre pasienter med kreft kan ha betydelig komorbiditet. 
Komor-biditet påvirker forventet gjenstående levetid, 
toleranse for behandling og tolkning av symptomer. 
I noen tilfeller er komorbiditet mer livstruende enn 
kreftsykdommen. Betydningen vil imidlertid variere 
med prognosen av kreftsykdommen. Ved kort forventet 
levetid på grunn av aggressiv kreft vil komorbiditet ha 
mindre betydning for overlevelse [9]. Komorbiditet kan 
påvirke eller være avgjørende for valg av behandling. 
Eksempelvis kan kjemoterapi være uaktuelt ved alvor-
lige nyre eller leversykdommer, enkelte medikamenter 
må unngås ved hjertesykdom eller nevrologiske tilstan-
der, og både hjerte- og lungesykdommer har betydning 
for risikovurdering før kirurgi. Komorbiditet vil også 
kunne maskere symptomer på kreft. Skjelettsmerter 
som skyldes metastaser kan tolkes som slitasjegikt, eller 
slapphet grunnet blødningsanemi kan tilskrives hjerte-
svikt. Det forekommer dessverre også at symptomer og 
tegn på kreft tilskrives ”normal aldring”. 

Med komorbiditet følger ofte polyfarmasi. En 
grundig gjennomgang av medikamentlister er viktig. For 
eksempel kan medikamenter som pasienten har stått 
på over tid og tolerert godt, være unødvendige eller gi 
plagsomme bivirkninger i ny helsesituasjon. Det kan 
også være medikamenter som har alvorlige negative 

konsekvenser gitt i kombinasjon med den kreftbehand-
lingen som igangsettes, for eksempel kjemoterapi.

Kognitiv funksjon
Ved påvist kreftsykdom hos eldre pasienter hører det 
med å foreta en vurdering av kognitiv funksjon. Det 
er minst tre årsaker til at begynnende kognitiv svikt 
bør avdekkes. For det første vil det påvirke hvordan 
man informerer om sykdommen og diskuterer behand-
lingsalternativer. Avveininger mellom skade og nytte av 
behandling krever evne til abstraksjon og resonnering. 
For det andre vil kognitiv svikt påvirke risikoen ved 
behandling. Ved kirurgi, for eksempel, vil preoperativ 
kognitiv svikt øke risikoen for postoperativt delirium 
(”akutt forvirring”), og man kan sette inn konkrete tiltak 
for å redusere denne risikoen [10]. Eksempler på slike 
tiltak er god og gjentatt informasjon, tidlig mobilisering, 
riktig belysning i forhold til dag/natt og at pårørende er 
til stede så mye som mulig. For det tredje vil kognitiv 
svikt stille større krav til oppfølging av pasienten. 

Dersom en pasient som behandles med kjemoterapi 
ikke greier å huske de forholdsregler som anbefales, for 
eksempel umiddelbar legekontakt ved feber, må man 
sikre at pasienten får tilstrekkelig oppfølging mens 
behandlingen pågår. Et annet moment er spørsmålet 
om hvordan kjemoterapi påvirker kognitiv funksjon. 
Spesielt etter behandling av brystkreft har det vært rap-
portert om langvarige problemer med hukommelse og 
oppmerksomhet. Dette vet vi fremdeles lite om, men 
man kan tenke seg at en eldre hjerne er enda mer sårbar 
for denne typen bivirkning enn en ung hjerne.

Ernæringsstatus
Underernæring er vanlig hos eldre, og vurdering av 
ernæringsstatus er derfor spesielt viktig hos eldre kreft-
pasienter. Optimalisering av ernæringsstatus vil kunne 
ha betydning for egenopplevd helse, toleranse for kirurgi 
og cellegift, samt overlevelse. Optimalt sett burde det 
tverrfaglige teamet inkludere en ernæringsfysiolog. 

Depresjon
Depresjon sees ofte hos eldre, og vil kunne påvirke moti-
vasjon for kreftbehandling og prognose. Undersøkelser 
tyder på at depresjon er underdiagnostisert og under-
behandlet hos eldre. Generelt vil depresjon hos eldre 
oftere gi seg uttrykk i somatiske plager, som kroppslige 
smerter og følelse av uvelhet, enn av nedstemthet og 
skyldfølelse. Prevalensen av depresjon hos kreftpasienter 
har vært anslått til mellom 6-25 % i ulike studier. I en ny 
studie av pasienter over 65 år med nyoppdaget kreft ble 
det funnet at 41 % opplevde plagsom uro og engstelse.
    
Sosialt nettverk
Kartlegging av pasientens sosiale nettverk gir mulig-
het til å planlegge den praktiske gjennomføring av 

Den eldre kreftpasienten
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kreftbehandlingen. Pasienten trenger en person de kan 
kontakte hvis det skjer noe akutt, og i mange tilfeller vil 
de ha behov for transport til behandling og oppfølging i 
forbindelse med behandlingen. Det er spesielt viktig å få 
klarhet i hvilken mulighet en eventuell ektefelle har til å 
følge opp pasienten. Mange eldre pasienter har en ekte-
felle som har sine egne helseproblemer, og som dermed 
ikke har mulighet til å følge opp. I andre tilfeller er 
nærmeste pårørende en sønn eller datter i full jobb med 
sin egen familie, og det er derfor nødvendig å få klarhet i 
hvilke hjelpetiltak som må settes i verk for å kunne gjen-
nomføre behandlingen. 

Kategorisering av pasienter basert på CGA
Basert på CGA er det foreslått å dele pasientene inn i tre 
grupper: Spreke pasienter med lite komorbiditet og godt 
funksjonsnivå, intermediære pasienter med noe komor-
biditet som trenger noen grad av hjelp i dagliglivet, og 
skrøpelige (engelsk frail) pasienter med alvorlig komor-
biditet eller behov for hjelp til basale daglige aktiviteter. 
Spreke pasienter bør sannsynligvis behandles på lik linje 
med yngre pasienter, mens skrøpelige pasienter har små 
funksjonelle reserver og er ekstra utsatt for behandlings-
bivirkninger og komplikasjoner. De skrøpelige pasien-
tene har potensielt mest å vinne på CGA med påfølgende 
optimalisering når kreftbehandling er aktuelt.

Manglende kunnskapsgrunnlag og underbehandling
Et generelt problem innen geriatri er mangelen på rele-
vant forskningsbasert kunnskap. Det er godt dokumen-
tert at eldre pasienter er underrepresentert i kliniske 
studier, eksempelvis utgjør kvinner over 65 år 49 % av 
pasientene med brystkreft, men bare 9 % av populasjo-
nen i de kliniske brystkreftstudiene [11]. 

I USA er det nå forbudt å ha en øvre aldersgrense 
for inklusjon av pasienter i kliniske studier fordi dette 
ansees som aldersdiskriminerende. Strenge inklusjons-
kriterier i forhold til komorbiditet og funksjonsnivå 
gjør likevel at resultater fra kliniske studier ofte ikke 
kan overføres til den generelle geriatriske popula-
sjonen. Dersom eldre pasienter inkluderes i kliniske 
studier er det derfor avgjørende å registrere for eksem-
pel funksjonsnivå og komorbiditet for å kunne beskrive 
heterogeniteten. Mangelen på dokumentasjon gjør det 
vanskelig å vurdere om eldre pasienter kan tolerere 
ulike typer kreftbehandling, eller hva slags behandling 
den enkelte pasient vil være best tjent med. 

Det er godt dokumentert at eldre pasienter med 
kreft underbehandles. De tilbys mindre kirurgi, mindre 
stråleterapi og mindre cytostatika, selv om de kunne 
tolerert og hatt nytte av slik behandling. Nylig publi-
serte data fra Eurocare 4, en studie basert på kreftre-
gistre fra en rekke europeiske land, viser at forskjel-
len i mortalitet mellom yngre og eldre kreftpasienter 
i Europa er økende [12]. Hovedforskjellen skyldes 

ulikheter i ettårs mortalitet. Forfatterne angir at mulige 
årsaker kan være forsinket diagnose, mindre aktiv fore-
bygging og dårligere behandling.

Manglende kunnskap om hvordan forskjellige 
typer og grader av funksjonssvikt påvirker potensiell 
behandlingsgevinst og -toleranse, gir også en risiko for 
overbehandling. Dette gjelder særlig for medikamen-
tell kreftbehandling i palliative situasjoner der leve-
tidsgevinsten i utgangspunktet kan være liten, og der 
standard behandling hos grupper av eldre kan medføre 
redusert funksjon og unødige bivirkninger. 

Konklusjon
Den største andelen av kreftpasientene er over 65 år, 
og behandlingen av denne heterogene pasientpopu-
lasjonen er ofte utfordrende grunnet komorbiditet, 
polyfarmasi, redusert funksjonsnivå og mangel på 
relevant forskningsbasert kunnskap. Kronologisk alder 
alene er et lite egnet kriterium for behandlingsvalg. 
Det anbefales i stedet en systematisk bred geriatrisk 
vurdering som kartlegger elementer av betydning for 
forventet gjenstående levetid, toleranse for behandling 
og planlegging av behandlingen. Forskning som kan 
framskaffe mer kunnskap om behandlingen av eldre 
kreft-pasienter er avgjørende for å kunne forbedre 
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FORSTOPPET AV OPIOIDER2,3
PALLIATIVE PASIENTER BLIR 

  6 av 10 pasienter får avføring innen 4 timer4

  Påvirker ikke opioidbehandlingen1,3

  Når vanlig avførende behandling er utilstrekkelig1

Relistor® (metylnaltreksonbromid) 

   

     
 

 

 

  

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

Vanligvis er disse reaksjonene milde eller moderate. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, kvalme, 
fl atulens, diaré. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Reaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. svie, brenning, smerte, rødhet, 
ødem). Nevrologiske: Svimmelhet. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Studie med friske personer viste ortostatisk 
hypotensjon etter en dose på 0,64 mg/kg gitt som i.v. bolus. Behandling: Tegn og symptomer på ortostatisk hypotensjon 
bør overvåkes og rapporteres til lege. Behandling bør initieres ved behov. Egenskaper: Klassifi sering: Perifer opioid-
reseptorantagonist. Virkningsmekanisme: Selektiv antagonist av opioidbinding til my-reseptoren. In vitro-studier viser at 
metylnaltrekson er 8 ganger mindre potent for opioide kappa-reseptorer og har betydelig redusert affi nitet for opioide 
delta-reseptorer. Metylnaltrekson har begrenset evne til å passere blod-hjernebarrieren og kan derfor fungere som perifer 
my-opioidantagonist i vev som gastrointestinaltractus, uten å påvirke opioidmedierte analgetiske effekter på sentralnerve-
systemet. Absorpsjon: Rask. Cmax oppnås ca. 0,5 timer etter s.c. injeksjon. Cmax og AUC øker proporsjonalt med dosen ved 
doseøkning fra 0,15-0,5 mg/kg. Absolutt biotilgjengelighet av en s.c. dose på 0,3 mg/kg sammenlignet med en i.v. dose 
på 0,3 mg/kg er 82%. Proteinbinding: Minimalt bundet til humane plasmaproteiner (11-15,3%). Fordeling: Moderat vevs-
distribusjon. Distribusjonsvolum ved «steady state» er ca. 1,1 liter/kg. Halveringstid: Terminal distribusjonshalveringstid (t½) 
er ca. 8 timer. Metabolisme: Metaboliseres i liten grad. Omdannelse til metyl-6-naltreksolisomerer og metylnaltreksonsulfat 
synes å være primær metabolismevei. Metyl-6-naltreksolisomerene har noe mindre antagonistaktivitet og lav eksponer-
ing med plasmanivåer på ca. 8% av legemiddelrelaterte forbindelser. Metylnaltreksonsulfat er inaktiv metabolitt, og er til 
stede med plasmanivåer på ca. 25% av legemiddelrelaterte forbindelser. N-demetylering av metylnaltrekson for dannelse 
av naltrekson er ikke signifi kant, og utgjør 0,06% av administrert dose. Utskillelse: Elimineres hovedsakelig som uendret 
virkestoff. Omtrent halvparten av dosen utskilles i urin og noe mindre i feces. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 30°C. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Etter 
opptrekk i injeksjonssprøyten: Pga. lyssensitivitet bør injeksjonsvæsken benyttes i løpet av 24 timer. 
Andre opplysninger: Det foreligger ikke undersøkelser vedrørende uforlikeligheter og injeksjonsvæsken bør ikke blandes 
med andre legemidler. Pakninger og priser: 0,6 ml (hettegl.) kr 330,10. Sett: 7 × 0,6 ml (hettegl.) + injeksjonssprøyter/
injeksjonstørk kr 2100,80.  
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Referanser: 1. Relistor SPC. 2. Bearbeidet etter: Murphy DB, Sutton JA, Prescott LF, Murphy MB. Opioid-induced delay 
in gastric emptying: a peripheral mechanism in humans. Anesthesiology 1997;87:765-70. Yuan CS, Foss JF, O’Connor M, 
Toledano A, Roizen MF, Moss J. Methylnaltrexone prevents morphine-induced delay in oral-cecal transit time without 
affecting analgesia: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Clin Pharmacol Ther 1996;59:469-75. 
3. Thomas J, Karver S, Cooney GA, et al. Methylnaltrexone for opioid-induced constipation in advanced illness. N Engl J Med 
2008;358:2332-43. 4. Slatkin N, Thomas J, Lipman AG et al. Methylnaltrexone for treatment of opioidinduced constipation 
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Av Jorun Haugslett
Bokens første del, Den første tiden hjemme, henvender seg til pasi-

enter som nettopp har fått en kreftdiagnose og som opplever bivirkning 
av behandlingen. Her finner de oppskrifter på næringsrike supper og 
smoothier, som kan spises med skje eller sugerør. Bokens andre del, 
Enkelt og godt, henvender seg til pasienter som har behov for tips til 
lettlaget hverdagsmat med få ingredienser. Bokens siste del, Veien videre, 
henvender seg til pasienter som er ferdigbehandlet og ønsker oppskrifter 
på sunn mat.

Idèen til en kokebok kom fra kokk Hanne Frosta. Utfordringene i 
forhold til mat kan være mange både under og etter behandling, både for 

den som er syk og for pårørende. Målet 
var å lage en inspirerende kokebok. Boken 
inneholder ingen dietter, men ønsker å 
inspirere leserne til å være åpne for å prøve 
nye matvarer, nye retter og nye smaker. 
Det er en tiltalende bok med nydelige 
illustrasjoner, både på omslagssiden og i 
forhold til hver enkelt oppskrift. Boken er 
lett å håndtere både som oppslagsbok og 
som kokebok. Den er passe stor og ikke 
for tung. 

Det er en informativ bok som i møtekommer ulike behov. I tillegg 
til oppskrifter på sunn mat, basert på kortreiste norske matvarer, tas 
det opp betydningen av fellesskapet rundt et godt måltid, omgivelsenes 
betydning, og praktiske ting som innkjøp og tillaging. Ikke alle har noen 
å dele opplevelser rundt bordet med. For de som er alene kan det å foreta 
innkjøp, tilberede måltidene og spise alene, være både strevsomt og virke 
uoverkommelig. Da kan det være godt med forslag til enkle oppskrifter 
som kan gjøre det enklere å planlegge og å foreta innkjøp.

Ernæringsfysiolog, lege, havforsker og seks pasienter har også gitt 
sitt bidrag til boken. Til tross for at pasientene har ulike kreftdiagnoser 
og problemstillinger knyttet til mat, er det fellestrekk i deres opplevelse. 
Med kunnskap om matens betydning for å tåle medisinsk behandling 
og effekten av medisinsk behandling, er det et paradoks å lese hva disse 
pasientene opplevde. Dårlig matlyst, vektreduksjon og andre problemer 
knyttet til matinntak krever informasjon og tilrettelegging. Når maten 
som serveres oppleves lite innbydende, informasjonen er mangelfull 
og pasientene sier de opplever å få råd om ”å leve som vanlig” eller blir 
overlatt til ” å finne ut av det selv”, er det gledelig at det endelig har det 
blitt skrevet en kokebok spesielt for pasienter med kreftsykdom. Det er 
trolig den første i sitt slag. Det er en bok som kan inspirere både til å lage 
mat, til matlyst og til å bruke egen fantasi i matlagingen. På bedringens 
vei anbefales til kjøkkenpersonell og helsepersonell, som kan bruke den 
som inspirasjon til å prøve ut nye retter og skape variasjon i mattilbudet 
for pasienter. Oppskriftene smaker også godt for friske folk.

Boken er finansiert med Extra – midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 
Prosjektleder er Eli Svarstad. Den er utgitt av Gyldendal Norsk Forlag As, 2010 
i samarbeid med Kreftforeningen.
Boken koster kr.299,- og kan kjøpes i bokhandel, via Kreftforeningens eller 
Gyldendals nettbutikk, eller ved å sende SMS med kodeord BEDRE til 1938. 
Inntektene av boksalget vil gå til kurs og opplæring som kan fremme kunnskap 
om ernæring blant kreftpasienter og deres pårørende. 

BOKOMTALE:

På bedringens vei
En inspirasjonskokebok for pasienter med kreftsykdombehandlingen av en stor og vok-

sende pasientgruppe.
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FORSTOPPET AV OPIOIDER2,3
PALLIATIVE PASIENTER BLIR 

  6 av 10 pasienter får avføring innen 4 timer4

  Påvirker ikke opioidbehandlingen1,3

  Når vanlig avførende behandling er utilstrekkelig1

Relistor® (metylnaltreksonbromid) 

   

     
 

 

 

  

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

Vanligvis er disse reaksjonene milde eller moderate. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, kvalme, 
fl atulens, diaré. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Reaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. svie, brenning, smerte, rødhet, 
ødem). Nevrologiske: Svimmelhet. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Studie med friske personer viste ortostatisk 
hypotensjon etter en dose på 0,64 mg/kg gitt som i.v. bolus. Behandling: Tegn og symptomer på ortostatisk hypotensjon 
bør overvåkes og rapporteres til lege. Behandling bør initieres ved behov. Egenskaper: Klassifi sering: Perifer opioid-
reseptorantagonist. Virkningsmekanisme: Selektiv antagonist av opioidbinding til my-reseptoren. In vitro-studier viser at 
metylnaltrekson er 8 ganger mindre potent for opioide kappa-reseptorer og har betydelig redusert affi nitet for opioide 
delta-reseptorer. Metylnaltrekson har begrenset evne til å passere blod-hjernebarrieren og kan derfor fungere som perifer 
my-opioidantagonist i vev som gastrointestinaltractus, uten å påvirke opioidmedierte analgetiske effekter på sentralnerve-
systemet. Absorpsjon: Rask. Cmax oppnås ca. 0,5 timer etter s.c. injeksjon. Cmax og AUC øker proporsjonalt med dosen ved 
doseøkning fra 0,15-0,5 mg/kg. Absolutt biotilgjengelighet av en s.c. dose på 0,3 mg/kg sammenlignet med en i.v. dose 
på 0,3 mg/kg er 82%. Proteinbinding: Minimalt bundet til humane plasmaproteiner (11-15,3%). Fordeling: Moderat vevs-
distribusjon. Distribusjonsvolum ved «steady state» er ca. 1,1 liter/kg. Halveringstid: Terminal distribusjonshalveringstid (t½) 
er ca. 8 timer. Metabolisme: Metaboliseres i liten grad. Omdannelse til metyl-6-naltreksolisomerer og metylnaltreksonsulfat 
synes å være primær metabolismevei. Metyl-6-naltreksolisomerene har noe mindre antagonistaktivitet og lav eksponer-
ing med plasmanivåer på ca. 8% av legemiddelrelaterte forbindelser. Metylnaltreksonsulfat er inaktiv metabolitt, og er til 
stede med plasmanivåer på ca. 25% av legemiddelrelaterte forbindelser. N-demetylering av metylnaltrekson for dannelse 
av naltrekson er ikke signifi kant, og utgjør 0,06% av administrert dose. Utskillelse: Elimineres hovedsakelig som uendret 
virkestoff. Omtrent halvparten av dosen utskilles i urin og noe mindre i feces. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 30°C. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Etter 
opptrekk i injeksjonssprøyten: Pga. lyssensitivitet bør injeksjonsvæsken benyttes i løpet av 24 timer. 
Andre opplysninger: Det foreligger ikke undersøkelser vedrørende uforlikeligheter og injeksjonsvæsken bør ikke blandes 
med andre legemidler. Pakninger og priser: 0,6 ml (hettegl.) kr 330,10. Sett: 7 × 0,6 ml (hettegl.) + injeksjonssprøyter/
injeksjonstørk kr 2100,80.  
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Referanser: 1. Relistor SPC. 2. Bearbeidet etter: Murphy DB, Sutton JA, Prescott LF, Murphy MB. Opioid-induced delay 
in gastric emptying: a peripheral mechanism in humans. Anesthesiology 1997;87:765-70. Yuan CS, Foss JF, O’Connor M, 
Toledano A, Roizen MF, Moss J. Methylnaltrexone prevents morphine-induced delay in oral-cecal transit time without 
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Eldre med kreft – en viktig 
utfordring for sykepleiere 
i kommunehelsetjenesten
60 % av kreftpasientene i Norge er over 65 år. Risiko 
for å få alvorlig sykdom som kreft øker med alderen 
og andelen eldre med kreft forventes å øke i årene 
som kommer.  Innen 2060 vil antall personer over 
65 år i Norge dobles. I løpet av denne perioden viser 
beregninger at antallet eldre over 80 år vil stige fra 4,6 
til over 9,1 prosent - det vil si fra 219 000 til om lag 
635 000 personer. 

Kreftregisteret gjennomførte i 2002 fremskrivinger av 
kreftforekomsten i Norge til 2020. Med utgangspunkt i 
tall fra 1995 ble det beregnet at antall nye krefttilfeller 
hvert år vil øke med cirka 34 prosent. Antall nye 
krefttilfeller i 1995 var 19 369 og antall nye tilfeller i 
2020 var beregnet til 26 883. Beregningen viser et for 
lavt anslag i forhold til den reelle økningen som har vært 
de siste årene. I 2007 var antall nye tilfeller 25 943. 

På bakgrunn av ovenstående 

ønsket Kreftforeningen å 

lage et kunnskapsgrunnlag 

om eldre med kreft. Hvem 

er de? Hvilke behov har de? 

Hvilke rettigheter har de? 

Hvilke tilbud kan de forvente 

å få? Hvem kan gi tilbudene? 

Fremtidens utfordringer 

kan beskrives med to ord: 

mengde og mangfold.

Hvem er den eldre kreftpasienten?
Eldre i denne sammenhengen 
defineres som personer over 65 år. 
Eldre med kreft representerer en 
stor gruppe, som rommer to gene-
rasjoner. Det er ingen homogen 
gruppe. De individuelle forskjellene 
er store, ikke bare i alder, men også 
i fysisk og mental funksjonsevne. 

Noen er spreke, har pårørende, god 
økonomi, godt nettverk og fungerer 
godt både fysisk og kognitivt. Andre 
kan være skrøpelige, med nedsatt 
fysisk og kognitiv funksjon. De 
kan være uføretrygdet eller pen-
sjonerte, ha dårlig økonomi og lite 
nettverk. De som lever i parforhold, 
kan ha ektefelle som også er syk og 
hjelpetrengende. 

Hva vil det si å eldes?
Aldring er en prosess som pågår 

gjennom hele livet. Ifølge professor 
Torgeir Bruun Wyller blir vi alle født 
som kopier og dør som originaler. 
Vi blir mer og mer forskjellig fra 
hverandre jo eldre vi blir. Hvordan 
vi eldes avhenger av genetiske fak-
torer, sykelighet, fysiske og psykiske 
påkjenninger og livsstil. Et felles 
trekk ved aldringen er at kroppens 
reserver minker og sårbarheten øker.

Aldring og sykdom
Alderdommen er preget av to pro-
sesser som griper inn i hverandre. 
Den normale aldringsprosessen 
som går sin gang hos alle, og alders-
sykdommene som ikke rammer 
alle, men flere og flere etter cirka 

75 års alder. Når flere sykdommer 
foreligger samtidig, vil de som regel 
forsterke hverandres symptomer. 
Diagnostikken blir vanskeligere, og 
behandlingen mer komplisert. 

Hos eldre kan symptomene på 
kreft presentere seg på andre måter 
enn hos yngre. Smerter og funk-
sjonstap kan bli tolket som naturlige 
følger av aldringsprosessen, og for-
sinke diagnostisering og behandling 
av sykdom.

Å få en kreftdiagnose er ikke 
ensbetydende med lidelse og snarlig 
død, slik myten vil ha det til. Eldre 
som har kreft kan leve med sykdom 
i mange år. Mange lever godt og har 
få plager. Andre opplever plagsomme 
symptomer fra sykdom og bivirkning 
av behandling, og har behov for hjelp 
og pleie i varierende grad.

Dette betyr at eldre med kreft 
ikke kan deles inn i grupper etter 
alder. Det er mer naturlig å dele dem 
inn etter funksjonsevne.

•	 De	friskeste	eldre	med	kreft
•	 Hjelpetrengende/pleietrengende	

eldre som bor for i eget hjem
•	 De	sykeste	eldre

Av Eli Svarstad, rådgiver / spesial-
sykepleier, Kreftforeningen, seksjon Vest
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De friskeste eldre er de som ved 
hjelp av behandling kan nå tilbake 
til tilnærmet samme funksjonsnivå 
som før sykdom inntraff. Denne 
gruppen vil ha behov for infor-
masjon om følger av sykdom og 
behandling. De vil ha nytte av reha-
bilitering i form av trening, kurs, 
samtalegrupper, undervisning og 
samvær med andre som er i lignende 
situasjon. De vil trenge informasjon 
om rettigheter og muligheter for 
støtte.

Eldre med kreft som er hjelpe-
trengende eller pleietrengende og 
som ønsker å bo i egen bolig vil ha 
behov for praktisk hjelp og tilsyn på 
hjemmebane. Det vil være nødven-
dig med: 
•	 Kartlegging	av	den	eldres	

ressurser
•	 Kartlegging	av	tilgjengelige	tilbud	

i kommunen
•	 Tilsyn	og	hjelp	av	sykepleier/

hjelpepleier/hjemmehjelp 
•	 Koordinering	av	ulike	tilbud	om	

helsehjelp
•	 Utbedringer	med	installering	av	

utstyr som kan hjelpe den eldre 
til å bli trygg hjemme og klare 

mest mulig av dagliglivets aktivi-
teter selv 

•	 Informasjon,	rådgiving	og	
undervisning

•	 Observasjon	av	effekt	og	bivirk-
ning av behandling, oppfølging 
av medikamentell behandling og 
vurdering av ernæringsstatus.

De sykeste eldre med kreft er de 
som har avansert sykdom og kort 
forventet levetid. Mange av dem har 
tilleggsplager fra andre sykdommer 
enn kreft, og har et sykdomsbilde 
som kan kreve døgnkontinuerlig 
overvåking. I den terminale fasen er 
målet både å forebygge plagsomme 
symptomer, og gi god symptomlind-
ring som kan bidra til best mulig 
livskvalitet for pasient og pårørende. 
Palliativ behandling omfatter:
•	 Kartlegging	av	symptom	og	

bivirkninger
•	 Aktiv	symptomlindring
•	 Døgnkontinuerlig	pleie	og	

omsorg
•	 Informasjonsarbeid	og	oppføl-

ging av pasient og pårørende
•	 Sorgarbeid	om	oppfølging	av	

etterlatte

Undersøkelser har vist at mange 
ønsker å være i eget hjem den siste 
tiden, men i dagens Norge er det 
bare cirka 12 % av kreftpasientene 
som får anledning til å dø hjemme. 
51 % dør av pasientene med kreft-
sykdom dør i sykehus og 35 % dør 
på sykehjem.

Ny helsepolitikk
Det økende antallet eldre og end-
ringer i sykdomsbildet i befolknin-
gen er bakgrunnen for utformingen 
av ny helsepolitikk i Norge, en hel-
sepolitikk som tar sikte på å finne 
nye måter å arbeide og samarbeide 
på. Den nye samhandlingsreformen 
bygger videre på LEON-prinsippet, 
og har som mål at mer av helse-
tjenestene skal foregå der pasien-
ten bor. Innbyggerne skal få flere 
spesialiserte helsetjenester lokalt, 
både når det gjelder forebyggende 
helsearbeid, behandling og opp-
følging av kroniske sykdommer og 
plager. Det innebærer at oppgaver 
skal flyttes fra spesialisthelsetjenes-
ten til kommunehelsetjenseten.

Målet er å få helsetjenesten til å 
fungere som en sammenhengende 
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kjede der pasient og pårørende føler 
seg godt ivaretatt gjennom samar-
beid mellom de ulike yrkesgrup-
pene og de ulike nivåene. I denne 
samhandlingskjeden er sykeplei-
eren et viktig ledd.

Sykepleieren – et viktig ledd i 
samhandlingskjeden
Virginia Hendersons definisjon 
av sykepleie er fortsatt aktuell: 
”Sykepleierens særegne funksjon er 
å hjelpe individet, sykt eller friskt, i 
utførelse av de gjøremål som bidrar 
til god helse eller helbredelse, eller 
til en fredfull død, som individet 
selv ville ha gjort hvis hun/han 
hadde hatt tilstrekkelige krefter, 
kunnskaper og vilje, og å gjøre det 
på en slik måte at individet gjen-
vinner uavhengighet så fort som 
mulig”.

Nye og stadig bedre behand-
lingsmetoder gjør at pasienter lever 
lenger med sykdom enn tilfellet 
var for bare få år siden. Liggetiden 
i sykehus blir stadig kortere og 
pasientene betegnes ikke lenger 
som ferdigbehandlet, men utskri-
vingsklare når de returneres til pri-
mærhelsetjenesten for oppfølging. 
Dette gir økt press på kommune-
helsetjenesten, både i den hjemme-
baserte omsorgen og på tilbudet i 
institusjon.

Sykepleiere i kommunehelset-
jenesten er viktige ressursperso-
ner for eldre med kreft, og vil bli 
utfordret av både mangfoldet av 
problemstillinger og mengden av 
oppgaver i tiden som kommer. 

Individuelle og sammensatte behov
Kommunehelsetjenesteloven regu-
lerer kommunens plikter og sier 
blant annet at landets kommuner 
skal sørge for nødvendig helsetje-
neste for alle som bor eller midler-
tidig oppholder seg i kommunen 
(§1.1). Hvilke tjenester den enkelte 
får, er avhengig av individuelle 
behov. Tjenestene skal stimulere og 
bygge opp under den enkeltes evne 
til å mestre sin hverdag.

NOU 2005:3 ”Fra stykkevis til 

helt” legger stor vekt på at nivåene i 
helsetjenesten må formalisere sam-
arbeidet. Spesielt er dette viktig når 
det gjelder arbeid for pasientgrup-
per med sammensatte behov, der 
ingen av tjenestenivåene kan løse 
oppgavene alene. Pasienter med 
kreft hører med til denne gruppen. 

Kreftforeningen, som har lang 
erfaring fra kontakt med eldre 
kreftpasienter, mener at de stort 
sett har de samme problemene og 
utfordringene som andre kreftpa-
sienter. På samme måte som yngre, 
har eldre bekymringer knyttet til 
usikker fremtid, frykt for belas-
tende behandling og plagsomme 
symptom, økende avhengighet av 
andre, usikker økonomi og mangel-
full kjennskap til trygderettigheter. 
Mange er usikre på hvor de kan 
henvende seg for å få hjelp og svar 
på spørsmål. Eldre med kreft er 
opptatt av rehabilitering, kosthold, 
fysisk aktivitet, seksualitet, infor-
masjon om sykdom og behandling, 
og mulighet for kontakt med andre 
som er i lignende situasjon.

Forskning, kunnskap og kompetanse 
og kjennskap 
Kreftforeningen hadde eldre med 
kreft som satsingsområde for 2009, 
og bevilget cirka 11,6 millioner 
kroner til forskning relatert til eldre 
med kreft. Forskning kan gi ny 
kunnskap som kan endre synet på 
hva som er viktig behandling av 
eldre med kreft. 

Riktig kompetanse og gode kva-
lifikasjoner hos personale er viktige 
forutsetninger for å kunne gi et godt 
tilbud til eldre med kreft. I Norge 
er det i hver helseregion bygget opp 
nettverk av ressurssykepleiere med 
definerte ansvarsområder og funk-
sjoner innenfor kreft og palliasjon. 
Disse arbeider mot felles mål for å 
bedre kvaliteten på helsetjenestene 
til kreftpasienter og andre pasienter 
med uhelbredelig sykdom.

Omlag 800 ressurssykepleiere 
arbeider i hjemmesykepleie, på 
sykehjem og sykehus. De er del av 
et nettverk som arbeider for å øke 

kompetansen innen kreftsykepleie 
og lindrende behandling gjennom 
undervisning og samarbeid på tvers 
av helsenivå og kommunegrenser. 
Gjennom samarbeid og utveksling 
av informasjon skaffer de seg ny 
kunnskap og kjennskap til andres 
erfaringer.

Etablering av undervisningssy-
kehjem og undervisningshjemmtje-
nester er en nasjonal satsing på 
fagutvikling, praksisnær forskning 
og etablering av gode fagmiljø i pri-
mærhelsetjenesten. Gjennom denne 
typen fagutvikling kan ny kunn-
skap vokse frem og danne grunnlag 
for endring av både holdninger og 
handlinger når det gjelder omsorg 
for eldre med kreft.

Rehabilitering er mer enn fysisk 
gjenopptrening
Rehabilitering må komme inn som 
en naturlig del av behandlingskje-
den for pasienter med kreftsyk-
dom. Kreftsykdom og behandling 
medfører ofte bivirkninger som 
kan kreve omstilling og gi pasien-
ter store utfordringer i hverdagen. 
Helsevesenet behandler sykdom 
for å redde liv, men det er viktig å 
bidra til et best mulig liv til tross 
for sykdom og behandling. Det 
spesielle ved kreftrehabilitering er 
knyttet til å leve med livstruende 
sykdom,og angsten for tilbakefall. 
Dette kan gi traumer knyttet til håp 
og håpløshet, mot og motløshet og 
eksistensielle tanker om liv og død. 

Rehabilitering må komme inn 
som en naturlig del av behandlings-
kjeden for pasienter med kreftsyk-
dom. Kreftsykdom og behandling 
medfører ofte bivirkninger som 
kan kreve omstilling og gi pasien-
ter store utfordringer i hverdagen. 
Helsevesenet behandler sykdom for 
å redde liv, men det er viktig å bidra 
til et best mulig liv til tross for 
sykdom og behandling. Det spe-
sielle ved kreftrehabilitering er at 
sykdommen kan være livstruende, 
og kan gi traumer knyttet til håp 
og håpløshet, mot og motløshet og 
eksistensielle tanker om liv og død. 

Eldre med kreft – en viktig utfordring
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J.H. Dietz har sagt at rehabili-
teringens mål i kreftomsorg er å 
forbedre livskvaliteten for kreft-
syke med maksimal mestring mot 
minimal avhengighet, uavhengig av 
forventet levetid. Rehabilitering kan 
foregå i privat og offentlig rehabili-
teringsinstitusjon, på kurssenter, i 
sykehus, i kommunehelsetjenesten 
eller i pasientens eget hjem. Det 
viktige er at pasienten får informa-
sjon, tilbud om deltakelse, opp-
muntring og oppfølging med det 
for øye at de skal mestre hverdagen 
på best mulig måte så lenge som 
mulig.

Individuell plan og 
brukermedvirkning
Pasientrettighetsloven gir pasienter 
som har behov for langvarige og 
koordinerte tjenester rett til å få 
utarbeidet individuell plan. Eldre 

med kreft er en gruppe der mange 
har flere sykdommer som kan gi 
komplekse og sammensatte behov. 
For å møte behovene og løse dem 
på best mulig måte kreves det god 
planlegging og samarbeid. For å få 
i stand gode tilbud som imøtekom-
mer behovene til eldre med kreft er 
det viktig at pasient og pårørende 
samarbeider med helsepersonell om 
planleggingen så langt det er mulig.

Fafo har vist til funn i en leve-
kårsstudie blant kreftrammede fra 
2007, at flere informanter kunne 
hatt rett på og behov for individuell 
plan, men det var sjelden en slik 
plan var blitt tilbudt dem.

Kreftforeningen har de to siste 
årene arbeidet med et prosjekt for å 
øke bruken av individuell plan for 
kreftpasienter. Nettverksgrupper 
av ressurssykepleiere arbeider også 
aktivt for å ta i bruk individuell 

plan i omsorgen for kreftpasienter, 
slik at de får en mer brukerstyrt og 
helhetlig rehabilitering.

Sammen om oppgavene
Store og viktige oppgaver skal 
løses i årene som kommer når det 
gjelder eldre med kreft. Ingen kan 
løse oppgavene alene. Sykepleiere 
i kommunehelsetjenesten er, og 
kommer fortsatt til å være en viktig 
ressurs og samarbeidspartner når 
det gjelder å bedre omsorgen for 
eldre med kreft. Et godt omsorgs-
tilbud vil kreve innsats fra både 
private aktører, frivillige organisa-
sjoner, pasientforeninger, frivillige 
hjelpere, spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. 

Sammen kan vi skape et godt 
tilbud. Sammen skaper vi håp!

Eldre med kreft – en viktig utfordring

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

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

For mer informasjon, 
besøk PhaSeal.com

Lukket er Lukket!

Carmel Pharma AB   Aminogatan 30   SE-431 53 Mölndal   Sverige   Kontaktperson: Catharina Hallberg   Tlf: +46 707 44 87 60   E-post: catharina.hallberg@carmelpharma.com   
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Av Kristin Bergum
På lokallagsledersamlingen i august møttes 14 

lokallagsledere, et fremmøte som vi er godt fornøyd 
med. Det var en engasjert gruppe sykepleiere fra både 
spesialist- og kommunehelsetjenesten, som diskuterte 
et bredt spekter av utfordringer knyttet til lokallagsar-
beid, kreftomsorg, organisering og samarbeid mellom 
helsetjenestenivåene.

Lokallagslederne meddelte varierende interesse 
for fagmøtene, som oftest arrangeres på kveldstid. Fra 
noen av lokallagene har det blitt bedt om tilbakemel-
ding fra medlemmene om hvilke tema som er ønskelig, 
hvilken form møtene bør ha og hvilke rammer de bør 
legges innenfor. Det er et stort ønske om større engasje-
ment og interesse fra medlemmene i videre arbeid med 

Styret i Forum for kreftsykepleie (FKS) har som mål å 
arrangere samling for lokallagsledere hvert annet år. 
Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger, har vist at 
dette er verdifulle møter for utveksling av erfaringer. Det 
er 19 lokallag i Norge. Lokallagene gjør et viktig arbeid 
med å spre kunnskap om kreftsykepleie. De utgjør en 
viktig arena hvor sykepleiere fra spesialist- og kommune-
helsetjenesten møtes. 

Lokallagsledersamling i Oslo 24. og 25. august 2010

lokallagene. Alle engasjerte sykepleiere som arbeider 
innen kreftomsorg ønskes velkommen. Idé om eventu-
elt å arrangere felles møter med andre faggrupper i NSF 
fremkom også. Det vil kunne skape større nettvert, få 
opp interessen for sykepleiefaget generelt og omsorg for 
alvorlig syke og døende spesielt. 

Kartlegging av normerte kreftsykepleierstillinger i 
kommunene
Styret i FKS besluttet våren 2010 å foreta en uformell 
kartlegging av normerte kreftsykepleierstillinger i kom-
munene. Bakgrunnen for kartleggingen er framtidens 
utfordringer i forhold til økt forekomst av kreft, forbe-
dret og ofte lengre behandlingstid, og økt levetid for 
pasienter med kreftsykdom. Dette utfordrer kommu-
nehelsetjenesten på kompetanse i alle faser av kreftsyk-
dommen. På landsbasis har det i flere år vært arbeidet 
med kompetanseheving til sykepleiere som ressursper-
soner i kreftomsorg. Erfarne sykepleiere og sykepleiere 
med tilleggsutdanning i lindrende behandling er ”gull 
verdt”. Det trenges imidlertid både økt antall kreftsyke-
pleiere og sykepleiere med spesiell interesse og spesiell 
funksjon innenfor kreftomsorg. 

Norsk Sykepleierforbund utfordres i forhold til 
kreftsykepleierstillinger
Styret i FKS har utfordret vår moderorganisasjon Norsk 
sykepleierforbund ved leder Lisbeth Normann med 
spørsmålet: Hvordan kan NSF påvirke sentrale myndig-
heter for å få opprettet og ansatt kreftsykepleier i alle 
landets kommuner? Styret i FKS og lokallagslederne 
ønsker at vårt forbund skal arbeide inn mot helsedepar-
tementet for at normerte stillinger som kreftsykepleier 
i kommunen skal være lovpålagt. I dag er det opp til 
kommunen selv å avgjøre om det skal være øremerkede 
stillinger for kreftsykepleier, og hvor stor stillingen 
eventuelt skal være. Om det finnes normert stilling for 
kreftsykepleier, antall stillinger eller stillingens størrelse, 
gjenspeiler ofte ikke innbyggertallet i kommunen. Det er 
de store bykommunene som har færrest stillinger, eller 
ikke stillinger i det hele tatt. 

Lisbeth Normann (bildet) , som var invitert og var 
til stede på lokallagssamlingens første dag, ga oss egent-
lig ikke noe klart svar på hva NSF kan gjøre. Hun sendte 
ballen tilbake til den enkelte 
kreftsykepleier og sykepleier og 
oppfordret oss til å fronte eget 
fag gjennom fagpolitisk arbeid og 
skrive kronikker i aviser. Lisbeth 
Normann oppfordret oss til konkret 
å meddele hvilken forskjell kreft-
sykepleiere utgjør. Hvilken spesiell 
kompetanse innehar en kreftsyke-

Fortettelse side 16
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  Tirsdag.
Kryss i taket. Tok sjansen på en bytur. 

Godt å få være anonym på bussen igjen, blant    

    mennesker som ikke kjenner meg. Og mitt.

Flere gode dager 1

Zometa. Bisfosfonatet som reduserer eller utsetter 
skjelettkomplikasjoner ved fl est tumortyper.3

1. Coleman R. et al.  Annals of the NY acad. sci. 2010: 1-12
2. Aapro m. et al. The Oncologist. 2010;15: 1-13
3. Coleman RE.  The Oncologist. 2004;9 14-27

Metastatisk kreftsykdom vil i de fl este tilfeller redusere levetiden 

betydelig. Det gjør hver dag dyrebar. Zometa reduserer den relative 
risikoen for metastatiske skjelettkomplikasjoner. Pasientene får dermed 

mindre smerter og kan leve sitt vanlige liv lengst mulig. Jo tidligere en 

starter, desto bedre effekt får en av behandlingen.2

NOVS0002_Zometa_ann_billett_A4.indd   1 15.11.10   16.43
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”Sammen” er den første under-
visningsfilmen som har blitt laget 
om lindrende omsorg i kommu-
nehelsetjenesten. Initiativtaker til 
filmprosjektet er Frøydis Stubhaug. 
Sammen med Synk Media og Merete 
Stubhaug har hun produsert filmen 
”Sammen”. Filmen er støttet økono-
misk av Fylkesmannen i Aust-Agder 
og Undervisningssykehjemmet og 
hjemmetjenesten i Grimstad. Andre 
som har støttet prosjektet med tid 
og kompetanse, har vært Sørlandet 
Sykehus HF, Kreftforeningen og 
Grimstad kommune. 

Bakgrunn for filmen er at 
Grimstad kommune siden 2005 har 
fått bevilget midler fra 

Av Jorun Haugslett 

Helsedirektoratet for å lage gode 
modeller for å styrke kompetansen 
innen lindrende omsorg. Behovet 
for denne kompetansen er stor over 
hele landet. Betingelsen for prosjek-
tet har vært at det skal ha nasjonal 
overføringsverdi. Frøydis Stubhaug 
fikk ideen til å lage film, fordi 
hun mener film kan være en god 
måte å spre kunnskap på. Filmen 
er en del av undervisningspakken 
”Sammen”, som også inkluderer et 
hefte med refleksjonsspørsmål og 
undervisningsmateriell.
Målet er å inspirere ansatte i kom-
munehelsetjenesten til å lage gode 
modeller for at pasienter i en pal-
liativ livsfase og pårørende kan ha 
det så godt som mulig ved livets 
slutt, enten det er hjemme eller på 
institusjon.

Målgruppe for filmen er primært 
helsepersonell. Studenter og elever i 
helse-fag vil ha nytte av den. Filmen 

er også aktuell for politikere og 
andre som er involvert i å bygge opp 
et godt helse- og omsorgstilbud i 
kommunen. 

Kontaktperson: Frøydis Stubhaug,
Mobil: +47 480 09 403. E-post: 
froydis.stubhaug@grimstad.kommune.no

Tretten lokallagsledere sammen med Britt Ingunn Sævig, SIG-barn og ungdom, (ytterst til høyre), Torunn Haugstøl, 
lokallagslederkontakt, (nummer tre fra høyre) og Kristin Bergum, lokallagslederkontakt (nummer en fra venstre i bakre rekke).

pleier og hvorfor behøver befolknin-
gen kreftsykepleiere? 

Å beskrive hva sykepleie er med 
få ord er noe de fleste av oss har 
kjent på som vanskelig. Lisbeth 
Normann ga oss innspill på å fronte 
kreftsykepleierrollen via media og 
gjennom pasientfortellinger. Selv om 
hun ikke kunne gi oss det konkrete 
svaret vi kanskje hadde håpet på, 
var det inspirerende å ha Lisbeth 
Normann tilstede. Hun utfordret 

også deltakerne på at vi må tørre 
mer og være mer synlige. Vi må stå 
frem når sykepleietilbudet ikke er 
godt nok. Hun oppfordret oss til å 
bruke fylkeslederne som støttespil-
lere, og da særlig overfor politikere i 
egne kommuner.

Lokallagene viktig for sentralstyret
På samlingens andre dag var det 
møte mellom styret i FKS og lokal-
lagslederne. Det ble fremhevet 

som viktig av begge parter. Styret 
er avhengig av innspill om hvilke 
utfordringene som finnes ute i vårt 
langstrakte land, og om saker styret 
bør arbeide med. 

Lokallagslederne påpekte at 
deltakelse på lokallagssamlingene er 
viktig for det lokale virksomheten 
og engasjementet innen kreftom-
sorg. Å møte kollegaer i felles forstå-
else skaper økt engasjement og vilje 
til å fortsette og videreføre arbeidet.
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Helsebiblioteket – et offentlig nettsted gratis for 
helsepersonell. Inneholder tidsskrifter i fulltekst, 
medisinske databaser, retningslinjer og nyttig 
fagstoff. www.helsebiblioteket.no

Oncolex – et nettbasert oppslagsverk for 
kreftdiagnostikk, -behandling og –oppfølging. 
Her kan helsepersonell hente fram relevant 
og alltid oppdatert informasjon. Innholdet er 
utarbeidet i samarbeid med fagspesialistene 
på hvert fagområde ved Radiumhospitalet og 
Rikshospitalet. Prosedyrene er rikt illustrert med 
foto, video og animasjoner. Oncolex har gode 
rutiner for revidering. www.oncolex.no

Kreftregisteret – Kreftregisterets nettsted 
inneholder informasjon om kreft i Norge – 
forekomst, overlevelse og geografiske 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

Universitetssykehusene har 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

Akershus universitetssykehus, www.ahus.no

Aker sykehus. www.oslouniversitetssykehus.no

Ullevål universitetssykehus. 
www.oslouniversitetssykehus.no

Rikshospitalet HF.
www.oslouniversitetssykehus.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

NYTTIGE ADRESSER FOR Å SØKE 
KUNNSKAP OG INFORMASJON:

C Zometa Novartis
Benresorpsjonshemmer. Varenummer ATC-nr.: M05B A08
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 4 mg/5 ml: 1 ml inneh.: Zoledronsyremonohydrat tilsv. zoledronsyre 0,8 mg, mannitol, 
natriumsitrat, sterilt vann.1
Indikasjoner: Forebygging av skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, ryggmargskompresjon, bestråling eller kirurgisk behandling av 
skjelettmetastaser, eller tumorindusert hyperkalsemi) hos pasienter med utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet. Behandling av tumor-
indusert hyperkalsemi (TIH). 
Dosering: Skal kun brukes av leger med erfaring i bruk av intravenøse bisfosfonater. Infusjonsvæsken må ikke blandes med kalsium eller 
andre infusjonsvæsker med toverdige kationer, som f.eks. Ringer-laktat oppløsning, og bør administreres alene i separat infusjonsslange. 
Voksne og eldre: Anbefalt dose til forebygging av skjelettrelaterte hendelser ved utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet, er zoledronsyre 
4 mg infusjonsvæske (fortynnet med 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som i.v. infusjon over minst 15 
minutter hver 3.-4. uke. Pasienten bør også få 500 mg oralt kalsiumtilskudd og 400 IE D-vitamin daglig. Anbefalt dose ved hyperkalsemi 
(albuminkorrigert serumkalsium f12 mg/dl eller 3 mmol/liter) er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller 
glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som enkel i.v. infusjon over minst 15 minutter. Pasienten må være godt hydrert før og under administrering av 
zoledronsyre. Nedsatt nyrefunksjon: TIH: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør preparatet kun brukes etter nytte-/risikoevaluering. Unødvendig 
med dosejustering ved serumkreatinin <400 μmol/liter eller <4,5 mg/dl. Forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med utbredt 
kreftsykdom som involverer skjelettet: Serumkreatinin og kreatininclearance (ClCR) bør bestemmes når behandling initieres hos pasienter 
med multippelt myelom eller metastatiske benlesjoner fra solide tumorer. ClCR beregnes ut fra serumkreatinin ved å bruke Cockcroft-Gault-
formelen. Preparatet anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, dvs. ClCR <30 ml/minutt. Følgende doser anbefales til pasienter med 
benmetastaser ved ClCR 30-60 ml/minutt:

Det opptrukne volum av konsentratet må fortynnes videre i 100 ml steril natriumkloridoppløsning 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml. 
Serumkreatinin bør måles før hver dose, og behandlingen holdes tilbake hvis nyrefunksjonen forverres. Behandlingen bør kun gjenopptas når 
serumkreatinin igjen er innenfor en økning på 10% av verdien ved behandlingsstart, og da med samme dose som før behandlingen ble avbrutt. 
Barn: Bruk hos barn er undersøkt i 2 kliniske studier av behandling av alvorlig osteogenesis imperfecta. Preparatet bør ikke brukes til barn da 
sikkerhet og effekt ikke er klarlagt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for zoledronsyre, andre bisfosfonater eller noen av hjelpestoffene. Amming. Graviditet.
Forsiktighetsregler: Før administrering må pasientene vurderes for å sikre at de er tilstrekkelig hydrert. Overhydrering bør unngås ved risiko 
for hjertesvikt. Etter behandlingsstart bør hyperkalsemirelaterte metabolske parametre, som serumnivåene av kalsium, fosfat og magnesium, 
følges nøye. Hvis hypokalsemi, hypofosfatemi eller hypomagnesemi oppstår, kan det være nødvendig med tilleggsbehandling i en kort periode. 
Pasienter med ubehandlet hyperkalsemi har som regel en viss grad av nedsatt nyrefunksjon. Nøye oppfølging av nyrefunksjonen bør derfor 
vurderes. Zometa inneholder samme virkestoff som Aclasta (zoledronsyre). Pasienter som behandles med Zometa bør ikke behandles med 
Aclasta samtidig. Sikkerhet og effekt hos barn er ikke kjent og preparatet bør derfor ikke brukes til barn. Hos pasienter med TIH med tydelig 
forverring av nyrefunksjonen bør det vurderes nøye hvorvidt den potensielle fordelen med behandling oppveier mulig risiko. For å avgjøre 
om pasienter med benmetastaser skal behandles for å forebygge skjelettrelaterte hendelser, bør det tas i betraktning at behandlingseffekten 
inntrer etter 2-3 måneder. Behandling med bisfosfonater er forbundet med tilfeller av nedsatt nyrefunksjon. Faktorer som kan øke risikoen for 
forverring av nyrefunksjonen inkluderer dehydrering, allerede nedsatt nyrefunksjon, gjentatte behandlinger med Zometa og andre bisfosfonater, 
samt bruk av andre nefrotoksiske legemidler. Selv om risikoen reduseres ved å administrere zoledronsyre over 15 minutter, kan forverring av 
nyrefunksjonen fortsatt forekomme. Forverring av nyrefunksjonen, inkl. utvikling til nyresvikt og behov for dialyse er rapportert etter oppstart, 
eller etter en enkeltdose. Økning i serumkreatinin kan også forekomme hos noen pasienter ved kronisk administrering av zoledronsyre med 
anbefalte doser til forebygging av skjelettrelaterte hendelser, men mindre hyppig. Lavere doser anbefales ved initiering av behandling hos 
pasienter med benmetastaser med mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Pga. potensiell innvirkning av zoledronsyre på nyrefunksjonen, man-
gel på kliniske sikkerhetsdata hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon ved behandlingsstart (serumkreatinin f400 μmol/liter eller f4,5 
mg/dl hos pasienter med TIH, serumkreatinin f265 μmol/liter eller f3,0 mg/dl hos pasienter med kreft og benmetastaser), og kun begrensede 
farmakokinetiske data hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon ved behandlingsstart (kreatininclearance <30 ml/minutt), anbefales ikke 
bruk hos denne pasientgruppen. Det er begrensede kliniske data hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Tilfeller av osteonekrose i 
kjeven er rapportert, hovedsakelig hos kreftpasienter. Mange av disse pasientene ble samtidig behandlet med kjemoterapi og kortikosteroider. 
De fl este tilfellene er rapportert i forbindelse med tannbehandling f.eks. tanntrekking. Mange av pasientene viste tegn til lokal infeksjon, inkl. 
osteomyelitt. Ved samtidige risikofaktorer (f.eks. kreft, kjemoterapi, kortikosteroider, dårlig munnhygiene) bør tenner undersøkes og nødvendig 
forebyggende tannbehandling vurderes før behandling med bisfosfonater. Invasiv tannbehandling bør om mulig unngås hos slike pasienter 
under behandling med bisfosfonater. Tannkirurgi kan forverre tilstanden hos pasienter som utvikler osteonekrose i kjeven under behandling 
med bisfosfonater. Selv om årsakssammenheng ikke er vist, bør tannkirurgiske inngrep unngås da tilhelingen etter inngrepet kan forlenges. 
Hos pasienter der tannbehandling er nødvendig foreligger det ingen data som antyder at seponering av bisfosfonatet reduserer risikoen for 
osteonekrose i kjeven. Hver pasient bør håndteres ut fra en individuell nytte-/risikoevaluering på grunnlag av den kliniske vurderingen til behan-
dlende lege. Det er i sjeldne tilfeller rapportert om alvorlige, og i enkelte tilfeller funksjonsnedsettende smerter i ben, ledd og/eller muskulatur 
hos pasienter som bruker bisfosfonater.
Interaksjoner: Forsiktighet bør utvises når bisfosfonater gis sammen med aminoglykosider, da legemidlene kan ha additiv effekt som resulterer 
i et lavere serumkalsiumnivå i lengre perioder enn nødvendig. Forsiktighet bør også utvises ved bruk sammen med andre potensielt nefro-
toksiske legemidler. Hos pasienter med multiple myelomer kan risikoen for svekket nyrefunksjon øke når intravenøse bisfosfonater brukes i 
kombinasjon med talidomid.
Graviditet/Amming: Skal ikke brukes under graviditet og amming. Se Kontraindikasjoner.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Hypofosfatemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, 
anoreksi. Muskel-skjelettsystemet: Bensmerte, myalgi, artralgi, generell smerte. Nevrologiske: Hodepine. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon. 
Øye: Konjunktivitt. Øvrige: Feber, infl uensalignende syndrom (inkl. tretthet, frysninger, sykdomsfølelse og rødme), økt kreatinin og urinsyre 
i blod, hypokalsemi. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, leukopeni. Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse, ab-
dominale smerter, dyspepsi, stomatitt, munntørrhet. Hjerte/kar: Hypertensjon, hypotensjon. Hud: Kløe, utslett (inkl. erytematøst og makuløst 
utslett), økt svetting. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper. Nev-
rologiske: Svimmelhet, parestesi, smaksforstyrrelser, hypoestesi, hyperestesi, tremor. Nyre/urinveier: Akutt nyresvikt, hematuri, proteinuri. 
Psykiske: Angst, søvnforstyrrelser. Øye: Tåkesyn. Øvrige: Brystsmerter, hypomagnesemi, hypokalemi, asteni, perifert ødem, reaksjoner på 
injeksjonsstedet (inkl. smerte, irritasjon, hevelse, indurasjon), vektøkning. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Pancytopeni. Hjerte/kar: 
Bradykardi. Immunsystemet: Angionevrotisk ødem. Psykiske: Forvirring. Øvrige: Hyperkalemi, hypernatremi. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: 
Øye: Uveitt, episkleritt. Det er rapportert tilfeller av osteonekrose, primært i kjeven (se Forsiktighetsregler). Mange av disse pasientene viste tegn 
til lokal infeksjon, inkl. osteomyelitt. Kreftdiagnose, annen behandling (f.eks. kjemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider), andre alvorlige 
sykdomstilstander (f.eks. anemi, koagulopati, infeksjon, underliggende sykdom i munnhulen) er dokumenterte risikofaktorer for utvikling av 
osteonekrose i kjeven. I svært sjeldne tilfeller er det rapportert hypotensjon som har ført til synkope eller sirkulatorisk kollaps, hovedsakelig 
hos pasienter med underliggende risikofaktorer, atriefl immer, somnolens, bronkokonstriksjon, anafylaktisk reaksjon/sjokk, urticaria, skleritt og 
infl ammasjon i orbita.
Overdosering/Forgiftning: Pasienter som har fått høyere doser enn anbefalt, bør overvåkes nøye fordi nedsatt nyrefunksjon (inkl. nyresvikt) 
og unormaliteter i serumelektrolytter (inkl. kalsium, fosfat og magnesium) er observert. Hvis hypokalsemi oppstår, bør infusjon av kalsiumgluko-
nat gis når det er klinisk indisert. Se Giftinformasjonens anbefalinger M05B A08 side d. 
Egenskaper: Klassifi sering: Bisfosfonat med spesifi kk virkning på ben. Inhibitor av osteoklastisk benresorpsjon. Virkningsmekanisme: Ukjent. 
Proteinbinding: Ca. 56%. Halveringstid: Rask bifasisk eliminasjon med halveringstider på 0,24 timer og 1,87 timer, etterfulgt av en elimi-
nasjonsfase med en terminal halveringstid på 146 timer. Ingen akkumulering av zoledronsyre i plasma etter multiple doser gitt hver 28. dag. 
Utskillelse: Via nyrene. Total clearance fra kroppen er ca. 5 liter/time uavhengig av dose.
Pakninger og priser: 5 ml (plasthettegl.) kr 2800,00.
     Sist endret: 19.03.2010 (SPC 25.01.2010)

Flere gode dager 1

Novartis Norge AS - Pb 237 Økern - 0510 Oslo 
Tlf.: 23 05 20 00 - Fax: 23 05 20 01 - www.novartis.no
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Kreatininclearance ved behandlingsstart (ml/minutt) Anbefalt dose1 Volum konsentrat
>60 4 mg 5 ml

50-60 3,5 mg 4,4 ml
40-49 3,3 mg 4,1 ml
30-39 3 mg 3,8 ml

1 Doser er beregnet ut fra ønsket AUC på 0,66 
mg × timer/liter (ClCR= 75 ml/minutt). De lavere 
dosene som er anbefalt for pasienter med ned-
satt nyrefunksjon forventes å gi samme AUC som 
observert hos pasienter med kreatininclearance 
på 75 ml/minutt. 

 Klassifi sering: Bisfosfonat med spesifi kk virkning på ben. Inhibitor av osteoklastisk benresorpsjon. Virkningsmekanisme: Ukjent. 
 Ca. 56%. Halveringstid: Rask bifasisk eliminasjon med halveringstider på 0,24 timer og 1,87 timer, etterfulgt av en elimi-

nasjonsfase med en terminal halveringstid på 146 timer. Ingen akkumulering av zoledronsyre i plasma etter multiple doser gitt hver 28. dag. 
 Via nyrene. Total clearance fra kroppen er ca. 5 liter/time uavhengig av dose.

5 ml (plasthettegl.) kr 2800,00.
     Sist endret: 19.03.2010 (SPC 25.01.2010)
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Av Kristin Bergum
Det var en svært overrasket, 

overrumplet og glad Hilde Norum 
Nilsen som på sin fridag ble bedt 
om å komme på jobb. Hilde visste 
overhodet ikke noe om at hun var 
tildelt prisen, og hva som var arbeidet 
med og hemmeligholdt i Sortland 
kommune for å gjøre stas på henne 
som Årets sykepleier i kreftom-
sorgen. Prisutdelingen foregikk på 
Lamarktunet med rådmann, ordfø-
rer, enhetsleder og Hildes nærmeste 
medarbeidere til stede. Styret i Forum 
for kreftsykepleie, representert ved 
Kristin Bergum, delte ut diplom og 
blomster. Prisvinneren mottok blom-
steroverrekkelser fra kommunen, 
gode ord og taler. Hennes nærmeste 
kollegaer hadde på kort tid diktet et 
flott hederssang til prisvinneren. 

Prisvinneren var utdannet syke-
pleier i 1982 og arbeidet da i to år ved 
kirurgisk avdeling ved Stokmarknes 
sykehus. Deretter arbeidet hun i 
ulike stillinger i hjemmetjenesten i 
Sortland kommune. Etter endt vide-
reutdanning i kreftsykepleie i 1993 
opprettet kommunen som den andre 

i Nord Norge en halv stilling som 
kreftsykepleier.

I begrunnelsen for prisen er det 
vektlagt at prisvinneren er en stor 
ressurs i kommunehelsetjenesten 
i Sortland. Hun er faglig dyktig, 
og deler sine kunnskaper velvillig 
med både pasienter, pårørende og 
kollegaer. 

Pasienter føler seg i gode hender 
når de blir utskrevet fra sykehuset 
enten med nyoppdaget kreftdiag-
nose eller for å komme hjem for å 
avslutte livet. Sortland kommune 
har to lindrende senger på syke-
hjemmet som kreftsykepleier samar-
beider tett opp til. Med sin dyktige 
måte å gå fram på er hun en inspira-
tor for andre sykepleiere og kreft-
sykepleiere i distriktet. Hun er også 
leder for kreftnettverket i Vesterålen.

Prisvinneren selv sier at prisen 
som årets sykepleier i kreftomsor-
gen, også er en honnør til Sortland 
Kommune, som har sett verdien 
i denne tjenesten, og har valgt å 
beholde den, - også i økonomisk 
tøffe tider.

Jeg får stadig tilbakemeldinger 

Årets sykepleier i kreftomsorgen 2010

Kreftsykepleier 

Hilde Norum 

Nilsen er tildelt 

prisen Årets 

sykepleier i 

kreftomsorgen 

for året 2010.

på at kreftsykepleietjeneste i kom-
munehelsetjenesten er viktig, ikke 
minst fra pasienter og pårørende, 
men også fra annet helsepersonell, 
både i 2. og 3 linjetjenesten. De sier 
at det er betryggende å vite at det er 
kreftsykepleier som følger pasienten 
opp hjemme etter utskrivelse. Som 
kreftsykepleier er jeg opptatt av at 
pasient og pårørende skal kunne 
føle seg mest mulig trygge i hjem-
mesituasjonen. At de faglig får et 
best mulig tilbud, og at vi kan møte 
de behov for omsorg den enkelte 
pasient har, også når de er hjemme.

Tverrfaglig samarbeid er viktig, 
og etter mange år i tjenesten, har 
vi med gode samarbeidspartnere 
opparbeidet et godt tverrfaglig 
samarbeid.

Kreftsykepleier har på mange 
måter en koordinerende rolle, der vi 
får på plass og trekker inn de ulike 
instanser som må på banen i de 
ulike situasjoner.

Prisvinnerens ønske for nær 
framtid er at kreftsykepleie i kom-
munehelsetjenesten blir en lovpålagt 
oppgave.

Hilde Norum Nilsen 
til venstre på bildet, 
og Kristin Bergum til 
høyre.
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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)



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: Marte Volden, Kreftavdelingen 
St. Olavs Hospital. Tlf. 95 04 61 21. marte.volden@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
Tlf. 55 97 94 00(a)
GretheSkorpen.Iversen@HARALDSPLASS.NO
Rogaland: Else Beth Baardsen, Eigersund kommune. 
Tlf. 51 46 42 80 (a), mob 93 45 28 64
else.beth.baardsen @eigersund.kommune.no
Agder: Karin Mollestad Nilsen, Senter for kreftbehandling, 
Sørlandet sykehus, Kristiansand, 
Tlf. 38 14 66 25 (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)
je-schmi@bluezone.no
Buskerud: Dora Hafnor, Austjord Behandlingssenter
3514 Hønefoss. Mob 41 45 66 34
dora.hafnor@ringerike.kommune.no
Telemark: Nina Odberg, Medisinsk avdeling, Moflata kreft, 
Sykehuset Telemark, 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.
Tlf. 98 81 38 70. 
ellen_sejersted@hotmail.com
SIG-gruppeledere
SIG-stamcelletranspl.: 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, Tlf. 61 18 98 73, Mob. 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

010

2011

19.–21. mai: 12.th congress of the European Association for 
Palliative Care, Lisboa

23.- 27. september: 16.th European Cancer Conferance 
(ECCO 16), Stockholm

6. – 8. oktober: 15.norske landskonferanse i kreftsykepleie, 
Trondheim

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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Inspirasjonsdag – 
”Et pusterom”
Norsk Sykepleierforbunds faggruppe Forum for 
Kreftsykepleie – lokallag Hedmark og Oppland inviterer til 
Inspirasjonsdag - ”Et pusterom” på Quality Hotel Strand, 
Gjøvik, 26. januar 2011. 

Hovedfordragsholdere er:
» Anne Sælebakk. Pedagog, fysioterapeut og psykoterapeut, 

med videreutdanning i Kommunikologi, en tverrfaglig 
metadisiplin i kommunikasjons- og forandringsarbeid.

» Anbjørg Håtun Sætre. Har i mange år har jobbet i NRK, 
og ble kjent som reporter og programleder for helsema-
gasinet Puls. Hun har vært kreativ redaktør for ”Frisk 
året rundt, og er fast helseskribent for bladet Kamille. 
”Livslyst” er hennes første bok.

» Per Anders Øien. Har arbeidet mange år ved Modum 
Bad. De senere årene har han arbeidet ved Sykehuset 
Buskerud, og driver også privat praksis individuelt og 
i grupper. Øien er oberst og tidligere orkestermusiker. 
Han har lang erfaring fra litteratur- og teaterarbeid i 
Suttungteateret. 

Påmeldingsfrist: 1. desember til:
grethe.hvithammer@sykehuset-innlandet.no
For mer informasjon og program se vår hjemmeside: 
Sykepleierforbundet.no og Faggrupper
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 JA, jeg ønsker medlemskap i Forum for kreftsykepleie, NSFs fagruppe 
 (inkl tidsskriftet «Kreftsykepleie») kr 252,- per år

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvem kan bli medlem?
•	 	Sykepleiere	som	arbeider	med	

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

•	 	Medlemskap	oppnås	ved	å	
betale kontingent.

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

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

Kontingenter
•	 	Individuelt	medlemskap	 

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

•	 	Individuelt	abonnement:
 Ikke medlemmer av NSF  

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

•	 	Høgskoler	og	helseinstitusjoner	 
kr 500,- pr år

•	 Firma	kr	800,-	per	år.

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

Medlemsfordeler
•	 	Du	vil	kunne	søke	stipendmidler	

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

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

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

Bli medlem i Forum for kreftsykepleie



B-POSTABONNEMENT
RETURADRESSE: Forum for Kreftsykepleie NFSs Faggruppe 

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

Olav Kyrres gt. 17, 7006 Trondheim

«Jeg gir m
eg ald

ri» Ingun D
ahlin

Bevegelse i ny tid
Den 15. norske landskonferanse i kreftsykepleie

For mer informasjon om programmet:
www.sykepleierforbundet.no

FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE
NSFs FAGGRUPPE

Trondheim 6. - 8. oktober 2011 
Rica Nidelven Hotel


