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Presentasjon aV se – Høre – gjøre  
bildene, diagnose bilder  

HVitt blodlegemet (liten og stor)

Denne cellen ser ut som en ”soldat”, har grønn hjelm og  
er en hvit figur som ser snill ut. De hvite blodlegemene er 
kroppens forsvar = ”soldater” som beskytter oss mot  
infeksjoner.

rødt blodlegemet (liten og stor)

Denne cellen ser snill ut og er rød. De røde blodlegemene har 
ansvar for å frakte oksygen rundt i blodbanen fra lungene til 
alle steder i kroppen.

trombocytter, kalles også for  
blodPlater (liten og stor) 

Denne cellen ser snill ut, er gul og har hender. Den er viktig 
for å forhindre og stoppe eventuelle blødninger. Hvis du faller 
og slår deg kan du blø mere hvis det er få trombocytter. Hvis 
du har for få blodplater, kan du få trombocytt transfusjon.

frisk celle som er glad og  
grønn (liten og stor) 

Disse cellene finnes i hår, muskler, hud og i alle  
organer som for eksempel magen, lungene og 
hjertet.  Celler som er friske deler  seg selv og når 
cellene blir eldre erstattes de gamle av nye celler.

kreftcelle som er lilla og taggete (liten og stor) 

Når det oppstår en feil i celle delingen og dette ikke kan repa-
reres, kan det utvikles en svulst eller kreftcelle. De syke cellene 
fortsetter å dele seg. Svulsten/kreftcellene begynner å tøffe seg, 
slik at de friske cellene må flytte seg. I blant dreper de taggete 
cellene de friske cellene. Figuren har et taggete utseende for å 
vise at cellen ikke er frisk og snill.

2
1

3
4

6

7 8

9a
9b

5



ødelagt kreftcelle (liten og stor) .

Når kreftcellen / svulsten blir utsatt for cellegift eller  
strålebehandling, blir den ødelagt.

stamcelle eller mammacelle (liten og stor)

Hvit, tykk figur som inneholder røde og hvite blodlegemer og 
blodplater. I stamcellen blir alle blodlegemene og  
blodplatene dannet.

frisk benmarg

Den friske benmargen har mange blodlegemer; røde og  
hvite blodlegemer og blodplater. De blir alle dannet og utviklet  
i benmargen.

frisk benmarg som er 
PåVirket aV cellegift eller 
strålebeHandling

Benmarg som blir påvirket av celle-
gift eller strålebehandling, innehol-
der færre røde og hvite blodlegemer 
og blodplater.

skjelett med benmarg

Benmarg finnes noen steder i skjelettet vårt, på bilde er dette markert med 
rødt. Ved hoftene finnes det mest benmarg.
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cellegift (cytostatika) – gulldråPe  
(liten og stor)

Cellegift er den medisinen som skal ta bort de syke  
og taggete kreftcellene. Gulldråpen illustrerer cellgiftene.

sPrøyte ( liten og stor) 

Sprøyten brukes ved blodprøvetagning og når medisinen  
blir gitt som injeksjon.

sPrøytesPiss 

Av og til brukes den på sprøyten ved  
blodprøvetagning og når medisinen blir  
gitt  som injeksjon.

intraVenøs og transfusjonsPose

Intravenøspose brukes når cellegift eller 
antibiotika / penicillin blir gitt.

statiV med dråPeteller

Noen ganger gies medisinene i en intravenøspose som  
blir hengt opp på et stativ med dråpeteller, som bestemmer  
hvor fort medisinen skal gies på.  
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jente og gutt 

jente og gutt uten Hår 

Noen av cellegiftmedisinen (gulldråpemedisinen) påvirker de 
friske hår cellene slik at håret løsner. Når behandlingen er 
avsluttet, vil håret vokse ut igjen.

caPs og Parykk, lys og 
mørk

Når håret faller av, kan man 
bruke en caps eller en parykk

kroPP sett forfra og bakfra

kroPP sett bakfra med Hjerne og kanal for  
ryggmargsVesken

 Av og til blir det gitt medisin i denne ryggmargskanalen, også  
kalt lumbalpunksjon.
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materie = ”Puss” 

Når bakterier, som vi kan kalle inntrengere, tar seg gjennom ”sol-
datenes forsvar”, blir det en infeksjon. Under en infeksjon blir det 
dannet materie, dette blir som et slagfelt av ”døde soldater” (hvite 
blodlegemer) og bakterier (inntrengere).

bakterie, sint blå 
figur

Når bakterier, som vi 
kan kalle inntrengere, tar 
seg gjennom ”soldate-
nes forsvar”, blir det en 
infeksjon.

antibiotika (Penicillin)  
sølVstjerne (liten og stor)

En infeksjon som forårsakes av 
bakterier, blir som oftest behandlet 
med antibiotika

Hjerne med inndelte  
områder

kroPP med: 

a) magesekk 
b) tarmer

Virus, sint rosa figur 

Virus kan komme inn i 
kroppen og forårsake f eks 
forkjølelse eller vannkop-
per.

kroPP med  
lymfesystemet

De viktigste lymfebanene er 
illustrerte. Lymfesystemet er 
et rengjøringssystem og en 
del av kroppens forsvar mot 
bakterier og virus. 
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kroPP med flere orga-
ner:

a)  hjerte
b) lunger 
c)  lever 
d)  binyrer 
e) nyrer 
f)  urinblære
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finger med sår og bloddråPer.

kortisonbeHandling

Pasienter som får kortison-
behandling er ofte sulten og 
har lyst på mye mat. De kan 
bli oppblåst både i ansiktet og 
magen pga kortisonbehand-
ling.

aPPetittløsHet eller kValme

Noen av cellegiftmedisinene kan gi appetittløshet og kvalme, i tillegg til  
forandringer i smak og lukt. Til og med lukten av sykehus kan forandre  
appetitten og gi kvalme. Maten smaker ofte best hjemme.

blodPrøVeglass

Brukes ved blodprøvetagning.
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Vi håper at ”Se – Høre – Gjøre” bildene kan være til hjelp for deg og din familie. 
Gjennom å ”se, høre og gjøre” er det lettere å forstå og huske den informasjonen 
som blir gitt på sykehuset. Bildene kan også brukes når du ønsker å forklare 
noe for dine slektninger og venner. Når du får materialet, vil sykehuspersonalet 
forklare deg og din familie om hvordan bildene kan brukes.

bildene 

· Forklarer sykdommen og hvordan behandlingen foregår
· Gjør det enklere å forstå informasjonen fra sykehuset
· Øker forståelsen for sykdommen og behandlinge

Det finnes undervisningskofferter med ”Se - Høre - Gjøre” bilder på
sykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø, Ålesund, Stavanger,
Tønsberg, Lillehammer, Drammen, Fredrikstad, Skien, Gjøvik, Elverum,
Kristiansand og Haugesund.

De som jobber der kan hjelpe deg om du har noen spørsmål.

Informasjonsmateriellet ble utarbeidet på Barnekreftsenteret ved Dronning Silvias Barne og ungdomssykehus  
i Göteborg av barnesykepleierne Karin Gustafsson og Margaretha Nolbris i samarbeid med Barncancerfondet. 
Norsk tekst Britt Ingunn Wee Sævig, spesialrådgiver, Kreftforeningen.
Norge tok i bruk bildene i 2010 gjennom prosjektmidler fra Extra stiftelsen helse og rehabilitering. 
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn, SKB, har gitt økonomisk støtte til undervisningskofferter til sykehusene i Bodø,  
Ålesund, Tønsberg, Lillehammer og Drammen. 
Kreftforeningen har i 2012, gjennom øremerkede midler til barn med kreft,  bidratt med økonomisk støtte til innkjøp  
av nye diagnosekofferter og undervisningskofferter. 
De komplette koffertene finnes også i distriktsavdelingene i Kreftforeningen i Tromsø, Trondheim, Bergen,  
Kristiansand, Hamar, Tønsberg  og Oslo.
Opphavsrett /copyright © for samtlige bilder og tekstmaterialet tilhører Karin Gustafsson og Margaretha Nolbris.
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