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UTFORDRINGER

I Norge har vi knust mange myter om kreft. Men noen
lever dessverre videre. Mytenes verste fiende er
kunnskap.

VI ANBEFALER

Henrik Vorkinn
Prosjektleder i Mediaplanet.

Myteknusing
I
Anne Lise Ryel
Generalsekretær i Kreftforeningen.
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”Åpenhet bidrar til
å fjerne myter, derfor har vi valgt dette
som nasjonalt tema
på verdens kreftdag.
Alvorlig sykdom
bør ikke forties eller
gjemmes bort”

dag er det verdens kreftdag.Men
hver dag er dessverre en kreftdag. Bare i Norge får over 80 personer en kreftdiagnose i dag.
På verdensbasis er dagstallet
21.000 og 13 millioner i løpet av
et helt år. Det globale temaet for
verdens kreftdag er nettopp myter. Det er for eksempel en utbredt
myte at kreft først og fremst er en
sykdom som rammer mennesker
i rike land. Sannheten er at kreft
hvert år tar livet av flere mennesker på verdensbasis enn aids, tuberkulose og malaria til sammen. Tallet er 7,5 millioner. Hele 70 prosent
av dødsfallene forekommer i lavog middelinntektsland, og sykdomsbyrden dreies i stadig større
grad mot de fattige land.

To av tre overlever
I Norge dør årlig 11.000 av
kreft,eller 30 om dagen om du
vil. Heldigvis har forskning, bedre
behandling og omsorg, gjort at
overlevelsen for kreft har bedret
seg radikalt. To av tre som får kreft
overlever nå. I mange fattige land
tror mange fremdeles at kreft er
ensbetydende med døden, og
oppsøker derfor ikke engang lege.
Da er mytene blitt livsfarlige.

Å leve med og etter kreft
Undersøkelser viser at nordmenn har generelt god

kunnskap om kreft. Likevel finnes
både tabuer og stigmatisering. Når
flere overlever, betyr det også at
flere må leve med ettervirkninger.
Mange av de vanligste kreftformene som prostata, bryst, tarm og underlivskreft rammer de mest intime og private områdene på kroppen, og plager som inkontinens,
impotens, utlagt tarm og seksuelle
problemer kan være vanskelige å
prate om. Likeledes; Selv om alle
vet at røyking kan føre til lungekreft, skal ingen måtte føle skam om
de rammes. Selv om det finnes
forskning som viser at våre levevaner kan øke risikoen for kreft, kan
ingen gardere seg mot det. Det
handler mest om gener og arv. Og
rett og slett om uflaks. For å sitere
nylig avdøde Anbjørg Sætre Håtun:
«Det handler ikke om viljestyrke,
om egeninnsats.Det handler om at
kreften rammer vilkårlig og blindt.
Kreft er ikke rettferdig.»

Åpenhet som tema
Åpenhet er en viktig verdi for
Kreftforeningen. Åpenhet bidrar til å fjerne myter. Derfor har vi
valgt dette som nasjonalt tema på
verdens kreftdag. Alvorlig sykdom
bør ikke forties eller gjemmes bort.
Åpenhet skaper oppmerksomhet
og engasjement. Anbjørg Sætre
Håtun hylles unisont for sin åpenhet om sin kreftsykdom og var ak-

Hver dag får 8 norske kvinner brystkreft.
Brystkreftforeningen har 15 000 medlemmer og er
en landsdekkende interesse- og likepersonsorganisasjon for personer som lever med brystkreft
eller mutasjon i brystkreftgener.




Er du berørt av brystkreft og trenger noen å snakke
med? Brystkreftforeningens kontakttelefon er åpen
hver dag fra 09.00-22.00. Telefonnummer 02354.

BRYSTKREFTFORENINGEN

www.brystkreftforeningen.no

tiv på sosiale medier til det siste.
Over 85.000 fulgte Ylva Helanders
kreftsykdom gjennom oppdateringer på faren Magnes facebookside. «Kreftblogger» er blitt et begrep.
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”Jeg vil anbefale artikkelen på s.12 med Alf Gullik
Hansen. En fantastisk
historie om en mann
som slo kreften som
gir deg dårligst odds for
overlevelse .”
God lesning!
Vennlig hilsen
Henrik Vorkinn

Å gjøre nytte for seg
Åpenhet er bra,men vi må også selvsagt ha respekt for at
noen vil beholde alvorlig sykdom
privat. Sosiale medier og internet
utfordrer grensene,og gir grunn til
ettertanke. Per Fugelli er en klok
mann. Han har trukket opp et viktig og betimelig tankekors. Han
har selv stått frem med sin kreftsykdom, og skrevet to bøker om
emnet. Fugelli sier at det har vært
fint å oppdage at man kanskje
kunne gjøre nytte for seg, skape en
mening av det forferdelige. «Men
ingen må føle noe krav. Vi må ikke
lage en ny gullstandard,slik at for å
være en verdig kreftpasient så må
du stå frem», sier Fugelli. Åpenhet
er viktig, men det må ikke skapes
et åpenhetstyranni. Man må kunne være seg selv. Også når man har
kreft. På de følgende sidene kan du
lese om mye av det viktige og spennende arbeidet som skjer på kreftområdet, både innen forskning
og behandling og rehabilitering.
Viktig kunnskap som bidrar til å
knuse myter.
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Vereos PET/CT
Philips lanserer
ny banebrytende
digital PET/CT
teknologi i Norge

Økt følsomhet ved nye Vereos PET/CT fra Philips gir mulighet
for tidligere diagnostisering av kreft og utvikling av denne, slik
at målrettet behandling kan iverksettes raskere enn tidligere.
Med Vereos PET/CT, som er det første digitale PET/CT
avbildingssystem på markedet, tar Philips Healthcare
denne typen diagnostikk et langt stykke videre.
PET/CT skannere produserer tre-dimensjonale bilder som gir
innblikk i hva som skjer inne i kroppen på molekylært og cellulært
nivå. En liten mengde av et radioaktivt sporstoff injiseres før
undersøkelsen i pasienten. Dette stoffet akkumuleres i kroppens vev
og organer med høyt energiforbruk som for eksempel kreftceller.
PET detektoren registrerer fotoner som avgis fra kroppen i løpet
av denne nedbrytningsprosessen, og derigjennom dannes bilder
fra PET/CTen som da viser detaljert hvor i kroppen eventuelle
tumorer sitter. Med disse bildene kan klinikerne iverksette viderediagnostikk, eventuellt se utvikling av tumor fra tidligere, for deretter
å kunne skreddersy behandling som passer best for hver
enkelt pasient.
Vereos PET/CT-skanner med Digital Photon Counting Technology
vil omdefi nere PET/CT bildediagnostikk og markere en ny æra
i klinisk ytelse. Systemet gir en raskere skanning enn hva tidligere
systemer gjorde, noe som gjør at flere pasienter kan tilbys
denne typen undersøkelse i fremtiden.

Tidligere diagnose med mindre kontrast
I stedet for å bruke PMT analoge detektorer bruker det nye
Vereos PET/CT systemet Digital Photon Counting som er koblet
direkte til krystaller. Hver detektor er koblet til scintillasjonskrystaller
på en-til-en basis, noe som forbedrer systemets lineære respons.
Dette resulterer i at følsomheten blir høyere, gir høyere volum
oppløsning, og man oppnår høyere kvantitativ nøyaktighet
sammenlignet med analoge systemer.
Vereos PET/CT gir:
• Høyere bildekvalitet
• Økt diagnostisk sikkerhet
• Mulighet for flere undersøkte pasienter per dag
”Vi er imponert over kvaliteten på undersøkelsene og de
fordelene dette vil gi blant annet i kreft-diagnostikken.
Potensielt kan Vereos PET/CT-skanneren med sin økte følsomhet
diagnostisere en lesjon eller kreftcelle opp til seks måneder
tidligere og med mindre kontrast (FDG) enn hva som tidligere
var mulig med våre PET/CTer“ sier Thor-Harald Kløver hos
Philips Healthcare i Norge.
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NYHET

Jan Magne Eriksen har kronisk leukemi, men føler seg ikke som en pasient. Et nytt
medikament har holdt sykdommen i sjakk, slik at Eriksen har kunnet jobbe og ha et
normalt liv. Norske sykehus deltar nå i studier som kan gi nye muligheter i fremtiden.

45
KRONISK
SYK - MEN
IKKE PASIENT

får kronisk myleogen
leukemi årlig
i Norge

BLODKREFT
KRONISK MYLEOGEN LEUKEMI

Jan Magne Eriksen bor i Sandviken
i Bergen og jobber som rådgiver i
NAV Arbeidslivssenter. Han liker
å være sammen med barnebarnet
og gå turer. For fem år siden hadde
han allerede helsebekymringer fra
en annen sykdom, da han fikk beskjed om at helsetilstanden var vesentlig verre enn han fryktet.
- De tok mange blodprøver fra
meg da. Men noe var alvorlig galt.
Ved Haukeland universitetssykehus fikk jeg vite at jeg hadde fått
kreftsykdommen kronisk myelogen leukemi, forteller Eriksen.

Fra dødelig til kronisk
Kronisk myelogen leukemi (KML)
er en form for kreft hvor de hvite
(myelogene) cellene i blodet de-

les uhemmet. Dette fortrenger
den normale blodproduksjonen,
og komplikasjonene er dramatiske. Hvis man ikke får behandling,
blir man stadig mer blodfattig.
Blodmangelen vil føles like utmattende som en konstant influensa. Frem til for drøyt ti år siden var
KML en dødelig sykdom, men med
nye medisiner endret man sykdommen fra dødelig til kronisk.

Nye medikamenter
Gjennom professor Bjørn Tore
Gjertsen ved Haukeland universitetssykehus fikk Eriksen tilbud
om å delta i utprøvningen av en
enda nyere medisin. Eriksen takket ja til tilbudet og resultatene lot
ikke vente på seg. Nå kan han leve
et relativt normalt liv med medisiner som holder sykdommen i
sjakk. Også diagnostiseringen har
utviklet seg. Eriksen fikk kreftcel-

lene sine analysert, og sykehuset
fant et spesielt gen som ikke finnes hos friske. Ut i fra dette kunne
legen gi en personifisert behandling som var tilpasset hans spesifikke kreftdiagnose.
- Jeg ser ikke på meg selv som
noen pasient, men mer som en
bruker av helsetjenester. En godt
fornøyd sådan. Relasjonene til fagpersonene som er rundt meg har
enorm betydning og jeg har opplevd en fantastisk service fra norsk
helsevesen, sier Eriksen.

Medisinfri fremtid?
Sykdommen som på ti år har gått
fra dødelig til kronisk, kan gå enda
lysere tider i møte. Den nye målsetningen for behandling av KML
er at pasientene skal kunne slutte
med medisin etter at de har oppnådd en god og varig respons på
behandling. De aller nyeste medi-

kamentene mot denne sykdommen har vist redusert risiko for
progresjon og bedre behandlingsrespons enn tidligere behandlingsformer. Effekten er så god at
sporene av kreft i blodet i flere tilfeller har forsvunnet helt, selv ved
bruk av dagens mest følsomme
målemetoder. Disse positive indikasjonene gir naturligvis nytt håp
for pasienter som Jan Magne Eriksen. Selv er han godt fornøyd med
behandlingen.
- Jeg er mildt sagt veldig fornøyd.
Jeg har ikke tenkt å dø av denne
sykdommen, men med den i kroppen, avslutter Eriksen optimistisk.
Kreftformen KML skyldes en genetisk skade som forstyrrer modningen av hvite blodceller. Det fører til dannelsen av et protein kalt
bcr-abl, som får de hvite blodlegemene til å formere seg ukontrollert. Nøkkelen er å hemme dette

proteinet slik at det ikke lenger
sender signaler om at cellene skal
formeres uhemmet.
Intervjuet er skrevet for ”Kampen
mot kreft” og gjengis delvis her etter
avtale med Jan Magne Eriksen og
Oslo Cancer Cluster.

ISELIN MERKESDAL
redaksjonen@mediaplanet.com

PROFIL

Jan Magne Eriksen
■ Stilling: Rådgiver i NAV
Arbeids- livsenter.
■ Sykdom: Kronisk
Myelogen Leukemi
FOTO: ISELIN MERKESDAL
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90%

av de KML-rammede har en
kromosomfeil, det såkalte
Philadelphia-kromosomet
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BLODKREFT. Blodkrefttypen kronisk myelogen
leukemi (KML) var tidligere en meget alvorlig
og dødelig diagnose. Den eneste mulige
behandling var stamcelletransplantasjon.
Dødeligheten var høy, med bare få års
overlevelse hvis man ikke fant en heldig
donormatch, og selv da var risikoen svært høy.
I 2001 kom det første medisinske
gjennombruddet på KML. Fra å være en
dødelig sykdom kunne de ﬂeste pasienter nå
holde sykdommen i sjakk ved å ta medisin
livet ut. For en del pasienter var det fortsatt
viktig med nye medisinske fremskritt, blant
annet fordi ikke alle ﬁkk god nok effekt av
behandlingen.
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Nye studier. De siste 3-5 årene har en ny generasjon medisiner blitt tilgjengelig. Mange
forskere tror at man står foran et nytt gjennombrudd innen KML. Det viser seg at nyere
behandlingsformer gir så god behandlingsrespons at man kan sette seg helt nye mål; at
pasienter i fremtiden skal kunne avslutte tablettbehandling uten at sykdommen blusser
opp igjen. Flere norske sykehus deltar i 2014 i
såkalte stopp-studier der disse mulige nye målsetningene testes ut på pasienter, under tett
oppfølging fra hematologer.

03

Utbredelse. Hvert år oppdages rundt 800 nye
tilfeller av leukemi i Norge. Om lag 45 av disse
er kronisk myelogen leukemi. Over 90 prosent
av de KML-rammede har en kromosomfeil, det
såkalte Philadelphia-kromosomet, som får de
hvite blodlegemene til å formere seg ukontrollert. Leukemi inndeles vanligvis i ﬁre subgrupper: Kronisk myelogen leukemi, akutt myelogen
leukemi, kronisk lymfatisk leukemi
og akutt lymfatisk leukemi.

NO1401167350
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INSPIRASJON

TILBAKE TIL HVERDAGEN. Familien Simonsen
har både opplevd at det å leve med kreft i en årrekke kan være tungt. Ida (i midten) og datteren
Angelica (til høyre) har begge hatt kreft. Ektemann og far, André, er pårørende. Familien har
opplevd at rehabilitering, og møte med andre i
lignende situasjon, hjelper når man skal komme
FOTO: PRIVAT
tilbake til hverdagen.

Rehabilitering
med likesinnede
Det er nesten umulig for de som
ikke har hatt kreft selv eller
vært igjennom behandling å
forstå hva slags senskader og
bivirkninger kreftpasienter får,
også etter at de tilsynelatende
kan virke friske for omgivelsene.
Derfor er det bra vi har gode
rehabiliteringssentre i Norge.
REHABILITERING
- Tretthetsfølelsen man får og maktesløsheten man opplever, kanskje spesielt etter en
stamcelletransplantasjon, kombinert med
tannproblemer der tannrøtter og plomber
løsner, stråling av øyet som førte til grå stær,
vannoppsamlinger i kroppen og stoffskifIda Simonsen
Kreftpasient og mor til
Angelica Simonsen.
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tesykdom som gjør at man blir totalt utmattet og ikke lenger klarer å gå opp bakker eller trapper og leddplager som følge av cellegiftkurer er bare noen av problemene man
opplever etter at selve kreftbehandlingen er
over. Men disse tingene synes ikke utenpå
og derfor klarer ikke andre å ta inn over seg
hva kreftsykdom egentlig kan medføre. De
registrerte at håret forsvant når du tok cellegift, og når det kom tilbake tenkte de at da
var du frisk, men det er langt fra sannheten
forteller Ida Simonsen som har slitt med kreft i en årrekke.

Mange tilbakefall
Det var i 2006 at Ida fikk kreftdiagnosen.
Men det var først etter at hun hadde vært
inn og ut hos leger i tre år med en kul i panna
som etterhvert hadde forflyttet seg bak øyet.
- Det viste seg å være lymfekreft med en
såkalt modersvulst bak øyet, men det var
først når jeg også fikk en sekundærsvulst på
halsen at det ble tatt affære med en stor operasjon i hodet og påfølgende strålebehandling i 2007, forklarer Ida.
Men dessverre skulle det vise seg at hun
fikk flere tilbakefall i årene som kom og fikk
blant annet cellegiftkurer. Men bra ble hun

ikke, og i 2012 måtte hun til slutt gjennom
den til nå tøffeste behandlingen - en benmargstransplantasjon.
- Det blir som å ta en control-alt-delete for
å tilbakestille systemet på en datamaskin,
sier Ida.
Som om ikke familien hadde nok å slite
med fra før fikk den åtte år gamle datteren,
Angelica, kreftdiagnosen leukemi høsten
2012, og er fortsatt under behandling.

ne dele erfaringer med likesinnede og ikke
minst var det gode muligheter for trening i
basseng eller turgåing,forteller Ida.
Det finnes en rekke kurs innenfor rehabilitering etter kreftbehandling. Noen er viet
en spesiell diagnose,mens andre kurs går på
opptrening eller kosthold.
- Etter at Angelica ble syk var vi der enda en gang, og denne gangen deltok vi på et
kurs for familier med kreftsyke barn, forteller hun.

Rehabilitering
Kreftpasienter som er ferdig med primærbehandlingen og skal tilbake til hverdagen, sitter ofte igjen med mange ubesvarte
spørsmål, og det kan være vanskelig å vite
hvor de kan få svar. Ida forteller at hun flere ganger har vært på rehabilitering tilrettelagt for hele familien.
- Alle som har en kreftdiagnose kan søke
om rehabilitering og ta med seg pårørende.
Den første gangen var det på et familiekurs
sammen med andre familier i samme situasjon som oss, nemlig der den ene av foreldrene er syk. Da hadde vi gruppesamtaler der
barna var i egne grupper og foreldrene i andre
grupper. Hele opplegget var en kombinasjon
av foredrag og gruppesamtaler slik at vi kun-

Treffer likesinnede
- Jeg anbefaler alle som har fått en kreftdiagnose og komme inn i et slikt opplegg, for
man møter en fantastisk profesjonalitet,
men ikke minst får man pratet ut med likesinnede. For visst kan vi snakke litt med
venner og kjente, men vi ønsker jo ikke å
tyte ørene fulle på dem med sykdom heller. Dessuten har de ikke mulighet til å forstå hva dette egentlig er. Jeg får ofte høre at
jeg ser godt ut, og det er nok fordi håret er
tilbake. Da tenker de: Håret tilbake er lik
frisk! Og så enkelt er det dessverre ikke, avslutter Ida.
TOM BACKE
redaksjonen@mediaplanet.com

Designet bort ventetiden på brystkreftdiagnostikk radikalt
Tidligere kunne ventetiden på en brystkreftdiagnose på Oslo
Universitetssykehus
være opp til tolv uker.
Gjennom et vellykket
designprosjekt, er den
redusert til èn uke.
Andreas Moan
Prosjektdirektør
ved Oslo
universitetsykehus.
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Hvis pasienten fikk bestemme”
er navnet på prosjektet som førte
til den store reduksjonen i ventetid. Prosjektet ble finansiert med
midler fra Norsk Designråd, gjennom programmet DIP (Designdrevet Innovasjonsprosjekt). Det
spesielle med denne type prosjekt, er at det benyttes tjenestedesignere.
- Design egner seg for helsevesenet, fordi du blir utfordret i måten å tenke på. Her kommer det
ikke konsulenter med løsningsforslag, men fagfolkene hjelpes
til tenke selv, og det fungerer be-

dre enn å kjøpe ferdige løsninger,
sier prosjektdirektør Andreas Moan ved Oslo universitetssykehus.

Handlingsforløpet
I prosjektet ble alle rutinene gjennomgått fra kulen blir oppdaget
til diagnosen blir stilt. Designerne
fikk fagfolkene til å se den samme
problemstillingen fra forskjellige vinkler. De benyttet dessuten
bakgrunnsinformasjon fra pasientene og presenterte løsningsforslagene ved hjelp av visualiseringsteknikker.
- Isteden for å tenke hvordan

alle de små stegene kunne bli be- helsevesenet. DIP er et spennende virkemiddel som på en kostdre tenkte vi; hva må vi gjønadseffektiv og engasjere helt annerledes for at
rende måte kan løse
pasienten får oppfylt
mange utfordringer i
sine ønsker, forklahelsevesenet, sier Torer Moan. Vi gjør
ne Yrvum i Oslo Meddet samme med
mindre ventetid
tech. Derfor jobber vi
pasientene som
med DIPsammen med Norsk
før, men har orgaprogrammet
Designråd for å etanisert oss på en ny
blere et eget Helse-DIP
måte slik at pasientprogram.
forløpet går raskere.

90%

DIP-program
Oslo Medtech har bidratt denne
og flere andre vellykkede DIP’er i

TOM BACKE
redaksjonen@mediaplanet.com

Rehabilitering av hele mennesket
Det er kan være vanskelig å skape en normal tilværelse etter en kreftdiagnose. På CatoSenteret fokuseres det på hele individet, og behovene til
den enkelte. CatoSenteret gir også rehabiliteringstilbud til barn og ungdommer med kreftdiagnose, med blant annet tilknytning til egen skole.
Elisabeth Nybø
Spesialsykepleier

En kreftdiagnose er et
jordskjelv, både for den som
er rammet og for de som
står rundt. På CatoSenteret
får både pasienten og deres
pårørende hjelp til å finne
veien tilbake til hverdagen.

Montebellosenteret
ligger vakkert til i ﬂ ott
natur, like ovenfor Lillehammer. Senteret legger
stor vekt på skjønnhet,
kunst og opplevelser.
Samtidig har vi et sunt
og godt kjøkken og
delikate overnattingsrom. Til sammen skaper
disse rammene en varm
atmosfære for å gi deg et
pusterom fra hverdagen
og gode følelsesmessige
opplevelser.

Vi er opptatt av nøye kartlegging før brukeren kommer til oss. Mange sliter med kronisk utmattelse, og mye av opplegget hos oss går på avspenning, oppmerksomhetstrening og yoga. Men vi har også aktiviteter for de
som orker mer, vi legger opp hele dager med uteaktiviteter i nærmiljøet,
blant annet dyreassistert terapi på en gård med hester, og mye sjøliv om
sommeren, forteller spesialsykepleier Elisabeth Nybø ved CatoSenteret.

Sykdommen er tøff å takle også for de som står rundt, og CatoSenteret
ivaretar hele familien både direkte og indirekte.
Et opphold her kan gi pårørende en viktig pustepause, men vi oppfordrer dem til å komme på besøk og delta i aktiviteter. De kan overnatte her
om de ønsker det. Vi vil gjerne inkludere barna også, det er viktig for dem
å se at mamma eller pappa er i aktivitet i klatreveggen eller i bassenget,
og ikke bare i sykehusklær, avslutter Nybø.

Mer enn en sykdom
Det er viktig å få rutiner i hverdagen. CatoSenteret lager individuelle
timeplaner avhengig av hva den enkelte orker.
Rehabiliteringen innebærer så mye mer enn å løfte vekter, vi må se
helheten. Vi har mange forskjellige type diagnoser, og her samler vi dem i
en gruppe hvor de kan dele sine erfaringer med andre som er i lignende
situasjon, noe som er utrolig verdifullt. Vi har også undervisning, samtaler

Lær å leve med
endringer som
følge av kreft

For videre informasjon
henvises til hjemmesiden
www.catosenteret.no og til
facebook.

Et kraftsenter for utvikling av ny kreftbehandling

Alle kursopphold handler om at du får faglig
kunnskap, kan dele erfaringer og oppleve
fellesskap med andre mennesker i samme
situasjon. Dette kan bidra til økt innsikt
i egen situasjon og gi nye perspektiv.
Kurs «Kreft – hva nå?»
Oppmerksomheten mot hverdagens
utfordringer etter kreftbehandling.
Kunnskap om kreft, kreftbehandling,
mestring og livet videre er i fokus.
Kursene arrangeres for ulike
kreftdiagnoser.

Alle ku
r s er o
gs å
tilrett
elagt
fo r
samliv
sp a
nærst rtner/
ående

Temakurs
Fokus er tema knyttet til utfordringene
videre i livet. Noen spennende temakurs er:
Energibalanse i hverdagen, Pilegrimsvandring i ytre
og indre landskap, Selvbilde, kropp og seksualitet
og Sommerdager med litteratur.
Familiekurs
Kursene er for barnefamilier med barn fra 0-18 år.
Fokus er barnas behov og mestring, og opplevelsen av støtte
og fellesskap med andre i samme situasjon. Det arrangeres
følgende familiekurs: «kreftsyke foreldre», «kreftsyke barn»,
«barn død av kreft», og «mor eller far død av kreft».

www.montebellosenteret.no

en –til- en, og hjelp av ulike fagfolk som sykepleier, fysioterapeut, kreftsykepleier, lege, sosionom, ernæringsfysiolog, ergoterapeut og logoped,
fortsetter Nybø.

Mer informasjon om alle kursene, kursdato og hvordan du
søker om kursopphold ﬁnner du på www.montebellosenteret.no.
Kontakt oss gjerne på e-post eller telefon om du trenger
veiledning til kursvalg eller hjelp med søknaden.
Montebellosenteret
Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali.
Tlf 62 35 11 00
post@montebello-senteret.no
facebook.com/montebellosenteret

Nytt perspektiv på livet

Ferdig mai 2015
www.oslocancercluster.no
Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark vil samle hele
verdikjeden av kreftforskning- og utvikling i Oslo-området
når den åpner mai 2015. Oslo Cancer Cluster Inkubator,
veksthus for nye bedrifter basert på kreftforskning, starter
da også for fullt. Vi huser også Ullern videregående skole.
Det er ledige kontorplasser til leie i både Oslo Cancer
Cluster Innovasjonspark og Inkubator – i Inkubatoren vil
det også være ulike laboratorier tilgjengelig for bruk.
Se fullstendig annonse på FINN.no, kode: 46006856.
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INSPIRASJON
VAKSINERING. Guttene er automatisk mer beskyttet mot virus
om jentene vaksinerer seg. Men
om man bare skulle vaksinert ett
kjønn, så hadde det sannsynligvis
lønnet seg å vaksinere guttene.

Åse Brattland
Overlege på
avdeling for
kreftbehandling.
Oslo Universitetssykehus.

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: KATRINE LUNKE APELAND

Kreften som
lett forveksles
med halsinfeksjon

99%

av tilfellene ved
livmorhalskreft er
trolig forårsaket av
viruset HPV.

■ Spørsmål: Hva skal til for nærmest å utrydde livmorhalskreft i fremtiden?
■ Svar: Ved å sørge for gode vaksinasjonsprogrammer.

Livmorhalskreft
kan utryddes
HPV er en forkortelse for humant
papillomavirus, som også kalles
vortevirus og som det finnes en
rekke forskjellige typer av. HPVinfeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i
verden, og ca. 70 % blir smittet av
HPV i løpet av livet. Noen av virustypene er ufarlige og merkes ikke, mens andre HPV-typer kan gi
kjønnsvorter og ulike former for
kreft hos både kvinner og menn.
Allerede i 1983 ble det foretatt studier som viste at viruset ga kreft.
Med den informasjonen på plass,
visste man også at det var mulig å
vaksinere mot kreft.
Ole Erik Iversen
Overlege ved Haukeland sykehus
FOTO: WENCHE HAEGH

”Dersom man bare
skulle vaksinert ett
kjønn, så hadde det
sannsynligvis
lønnet seg å vaksinere guttene til
tross for at vaksinen
populært kalles for
livmorhalskreftvaksinen.”

vaksinasjonsprogrammer i 2009.
Australia og de landene som var
entusiastiske, tilbød slik vaksine
til alle jenter og kvinner fra 12 til
26 år. Det har de etter hvert også
begynt med i Danmark og Sverige, mens det bare er tolvåringene
som vaksineres i Norge, visstnok
fordi det er for dyrt.
– Ideelt sett bør vi minimum
vaksinere ytterligere fire kull til,
opp til 16 år, men aller helst alle
kvinner opp til 26 år som i våre naboland. I tillegg kunne vi gitt tilbud om vaksine på blå resept til alle kvinner opp til 45 år,sier Iversen,
som har deltatt i klinisk utprøving
av HPV-vaksiner med MSD og GSK.

Virus som årsaksfaktor
– Den viktigste krefttypen som Gutter få jentevaksine?
kan utvikles fra HPV, er livmor- I økende grad mener man at også
halskreft. Der regner man med at gutter bør få HPV-vaksinen, noe
99 % av tilfellene er forårsaket av som for tiden er under utredning i
HPV-infeksjon. Men hos kvinner kunnskapssenteret.
– Professor Harald Moi og
kan det også utvikles krjeg skrev en kronikk i
eft i vagina og de ytre
Dagens Næringsliv
kjønnsorganene.
for et par år siden.
Hos begge kjønn
Den hadde tittekan det utviklen ”Gi guttene
les kreft i enjentevaksine”.
d e t a r m s k aLitt av poengnalen samt i
et er nemlig at
munnhule og
blir smittet av HPV
ved å vaksinesvelg, mens
i løpet av livet
re guttene, blir
menn kan utdisse beskyttet.
vikle kreft i peOg siden HPV smitnis, forklarer overter ved seksuell konlege ved Haukeland
takt, vil en vaksinasjon
sykehus, Ole-Erik Iverav gutter bety at jentene blir minsen.
Det finnes vaksine. Den ble god- dre utsatt for viruset. Dette er såkjent i 2006 og tatt inn i norske kalt flokkbeskyttelse. Resultater

70%

Hode- og halskreft
er en ganske sjelden
kreftform som bare
står for rundt 2,5 % av
kreftforekomstene.
Tidligere var de fleste
tilfellene hos menn, og
sykdommen ble gjerne
satt i sammenheng med
røyking og overforbruk
av alkohol.
– Men sånn er det ikke lenger.
Etter at HPV-viruset er blitt
mer spredd i befolkningen, har
mønsteret endret seg. I dag ser
vi at det er ﬂere kvinner som
får sykdommen, og pasientene
er blitt yngre, sier Åse Bratland,
som er overlege ved avdeling
for kreftbehandling ved Oslo
Universitetssykehus.

Ligner andre symptomer

fra Australia viser at ved å vaksinere jentene, har forekomstene av
kjønnsvorter blitt redusert med 90
%. Samtidig har også kjønnsvorteforekomstene hos guttene blitt redusert med 70–80 %. Årsaken er at
dersom jentene blir beskyttet, vil
også guttene automatisk bli beskyttet, forklarer Iversen.
– Dersom man bare skulle vaksinert ett kjønn, så hadde det sannsynligvis lønnet seg å vaksinere
guttene til tross for at vaksinen populært kalles for livmorhalskreftvaksinen. Da hadde man nemlig
også fått vaksinert de guttene som
senere blir homofile, og det er viktig siden de har en skyhøy risiko
for kjønnsvorter og kreft i endetarmen og munnhulen på grunn av at
de ofte har mange seksualpartnere
over kort tid, sier Iversen.

Noe av problemet med denne
kreftformen er at symptomene
ligner på andre symptomer
som man blant annet får ved
halsbetennelser. Derfor kan
det være vanskelig å avdekke
sykdommen.
– Det mest spesiﬁkke er at
man eventuelt ﬁnner en kul på
halsen,ellers tror man ofte at det
dreier seg om en halsinfeksjon
og behandler med antibiotika,
sier Bratland.

Bevissthet er viktig
– Hvis man ikke tenker på det,
så finner man det kanskje
ikke. Derfor arbeider vi med
bevissthet rundt dette hos
legene og hos tannlegene. Hvis
de vet om det og titter i munnen,
vil de som regel kunne oppdage
svulster i mandlene. Dette er
enkle undersøkelser som ikke
koster noe og som tar lite tid,
men som er effektivt hvis legene
er bevisste på sykdommen,
fortsetter Bratland.

Oppfølging og celleprøver
– Det tas dessuten celleprøver av alle kvinner mellom 25 og 70 år hvert
tredje år. Det blir 450 000 kvinner,
og blant disse finner vi rundt 3000
kvinner som vi opererer hvert år
på forstadier for å forhindre at de
får livmorhalskreft. Min hypotese
er at dersom vi hadde hatt en befolkning som var gjennomvaksinert, ville livmorhalskreft blitt en
så sjelden sykdom at vi kunne avskaffet hele programmet og spart
450 000 legeundersøkelser. Da hadde vi frigjort mange ressurser til
andre ting, avslutter Iversen.

Kreft i mandlene
Rundt 70 % av de som får kreft
i mandlene i Norge har HPVviruset. Antall tilfeller øker, og
samtidig blir de som rammes
yngre.
– Det er viktig med riktig
og rask diagnose. Vi har håp
om at hvis en større andel av
befolkningen blir vaksinert mot
HPV, vil hyppigheten av denne
kreftsykdommen avta, sier
Bratland.

TOM BACKE
TOM BACKE
redaksjonen@mediaplanet.com

redaksjonen@mediaplanet.com

Vaccibody, et nytt norsk
vaksineselskap med en unik teknologi.
Vaccibody er et norsk vaksineselskap med fokus på utvikling av
kreftvaksiner. Vårt første produkt heter VB10.16 og er en vaksine
mot livmorhalskreft. I motsetning til dagens HPV vaksiner, som
må gis før kontakt med HPV viruset, tar VB10.16 sikte på å behandle kvinner som allerede er smittet av Humant papillomvirus og
har påvist høygradige forstadier til livmorhalskreft (CIN2/3). Vårt
håp er å kunne tilby en behandling som kan forhindre kirurgiske
inngrep ved konisering. En terapeutisk vaksine vil potensielt behandle hele kroppen og fjerne viruset hvilket også vil hindre tilbakefall. VB10.16 er planlagt å prøves ut i kliniske studier.
Vaccibody ble etablert i 2007 basert på unik teknologi fra Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Selskapet har som
mål å effektivisere dagens og fremtidens vaksiner ved å sørge
for en mer effektiv stimulering av immunforsvaret. Selskapet
teller i dag fem ansatte med eget laboratorie i Forskningsparken
i Oslo og med omfattende samarbeid med en rekke institusjon- Vaccibodies er målstyrte vaksiner som forsterker kroppens eget immunsystem.
er i Norge og i utlandet. Vaccibody-teknologien har vist seg i en
rekke dyrestudier å gi bedre effekt enn andre vaksiner og vi har
derfor stor tro på at denne vaksineteknologien kan ha stor effekt
mot en rekke ulike sykdommer.
For mer informasjon se www.vaccibody.com

201401-MERCK-01_v.04

I kreftbehandling er
kombinasjonen av
tiltak avgjørende for
et godt resultat
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Merck
Serono engasjerer seg sterkt i forskning og
VUWJLMJOHBWNÌMSFUUFEFLSFGUNFEJTJOFS
utvikling
av målrettede kreftmedisiner.
MERCK SERONO er avdelingen for innovative reseptpliktige legemidler

i
MERCK
SERONO
er avdelingen
innovative
Merck, Tyskland,
som
er et globalt for
farmasøytisk
ogreseptpliktige
kjemisk selskap.legemSelskapet
idler
i Merck,
Tyskland,
som er etbiologiske
globalt farmasøytisk
kjemisk for
oppdager,
utvikler
og produserer
og syntetiskeoglegemidler
selskap.
Selskapet
oppdager,
utvikler
og
produserer
biologiske
og har
å hjelpe pasienter med udekkede medisinske behov. Merck Serono
syntetiske
legemidler
for
å
hjelpe
pasienter
med
udekkede
medisinledende merkevarer innenfor en rekke terapiområder der kreft er et av
ske
behov. Merck SeronoVihar
ledende
merkevarer
innenfor
enmultippel
rekke
hovedsatsningsområdene.
er også
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som
terapiområder
der
kreft
er
et
av
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Vi
er
sklerose, barnløshet, veksthormonmangel, hjertesykdom og diabetes. også
engasjert
i terapiområder som multippel sklerose, barnløshet, vekstXXXNFSDLTFSPOPDPN
hormonmangel, hjertesykdom og diabetes. www.merckserono.com
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NYHETER

Kombinasjonen høy alder og andre sykdommer har gjort
cellegiftbehandling av prostatakreftpasienter vanskelig. De nye
medikamentene som har blitt tilgjengelig de tre siste årene gir
pasientene en ny hverdag.

NYE BEHANDLINGSMETODER MOT
PROSTATAKREFT
- Ved påvist prostatakreft er det avgjørende om
kreften har spredt seg eller ei i forhold til hva
slags behandling som kan tilbys pasientene. Dersom kreften ikke har spredt seg finnes det i utgangspunktet to behandlingsmåter som kan kurere kreften, operasjon eller strålebehandling,
sier Daniel Heinrich som er overlege ved kreftavdelingen på Ahus.

Kirurgi og strålebehandling
Det finnes ulike former for kirurgiske metoder,
men felles for dem er at hele prostatakjertelen fjernes. På den måten kureres sykdommen. En annen
metode er strålebehandling. Da fjernes ikke selve
kjertelen,men ved å tilføre stråling med høy energi
drepes kreftcellene.

Når kreften har spredt seg
Dersom prostatakreften først sprer seg skjer det
i over nitti prosent av tilfellene til skjelettet. Til
tross for spredning kan sykdommen ofte holdes i
sjakk mange år ved hjelp av en behandling som heter hormonblokkade. Etter en periode avtar gjerne
effekten av hormonblokkaden, og inntil for tre år
siden var den eneste behandlingen på dette stadiet
da å tilby cellegift. Slik er det ikke lenger.

FOTO: PRIVAT

Nye medikamenter
- Tidligere var det sånn at vi ikke hadde noe å tilby dem som ikke tålte cellegift, men i løpet av de
tre siste årene har det kommet nye medikamenter som også kan hjelpe disse pasientene. For det
har skjedd mye på dette feltet den siste tiden, spe-

sielt for de sykeste pasientene, forklarer Heinrich.
Det er særlig tre medikamenter det er snakk om.
Mens et av dem dreper kreftcellene med radioaktiv alfastråling virker et annet på testosteronproduksjonen, og det tredje virker ved å blokkere for
virkningen av testosteronet.
- De nye medikamentene forlenger livet til pasientene som allerede har fått cellegift, men vi har
funnet ut at disse medikamentene har god effekt
også hvis de benyttes før en eventuell cellegiftbehandling. Det betyr at vi kan bruke disse medikamentene på en mye større pasientgruppe, sier
Heinrich.
Resultatene av medikamentbehandlingen viser at den mediane levetiden, som betyr den tiden
det tar til halvparten av pasientene er døde,har økt
med 3,5 - 6 måneder. Det beviser at medisinene virkelig fungerer.
- Vi ser også en forbedring i selve livskvaliteten,
for bivirkningene med disse medikamentene er
mye mindre enn med andre kreftmedisiner, og da
får pasientene mindre smerter, forteller Heinrich
og avslutter med et hjertesukk:
- Siden det har kommet så mange nye behandlingsmuligheter er det viktig at man kommer til
et sted hvor det jobber folk som har erfaring med
disse medikamentene og som kan velge det beste
for den enkelte pasienten. Det kan være en utfordring på mindre sykehus med få pasienter, avslutter Heinrich.
TOM BACKE
redaksjonen@mediaplanet.com
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”Prostatakreft kalles gjerne gammelmannssykdom. Det stemmer til en viss grad siden
snittalderen for oppdagelse av prostatakreft er
rundt 70 år, men man ﬁnner også prostatakreft
hos 50- og 60-åringer.”

Sykdommen du
ikke nødvendigvis
dør av, men med

PROSTATAKREFT. Prostata, eller gjerne kalt blærehalskjertel, ligger under urinblæren og rundt urinrørets øverste del. Kjertelen produserer et sekret som inngår i sædvæsken. Kreftformen er den vanligste kreftformen blandt menn.
FOTO: SHUTTERSTOCK

70%

av menn som
får prostatakreft
er over 80 år

På grunn av blodprøven PSA
(prostataspesiﬁkt antigen) påvises
prostatakreft hyppigere enn før.
- Nå påviser vi prostatakreft på
et veldig tidlig stadium hos mange
pasienter, men det er ikke dermed
slik at alle pasienter må behandles
der og da. Derimot overvåker urologen pasienten underveis og foretar jevnlige undersøkelser og kan
utsette behandling,sier Jon Reidar
Iversen ved avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.
Det å utsette behandling i det
lengste kan være et poeng da prostatakreftoperasjoner ofte kan føre
til urinlekkasjer og impotens.
- Men uansett om man overvåkes
jevnlig, og man har kontroll på situasjonen, er det selvfølgelig en
psykisk belastning å vite at man
har prostatakreft, sier Iversen.

tre års gjenværende levetid. Ved
hjelp av PSA i diagnostiseringen
ﬁnner vi i dag nesten 5000 nye prostatakrefttilfeller årlig,på 1990-tallet fant vi bare rundt 2500 tilfeller
hvert år, forklarer Iversen.
Årlig er det et sted mellom 1000 og
1100 pasienter som dør av prostatakreft i Norge hvert år.

FAKTA

Prostatakreft
Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant
menn.
Ved obduksjonsundersøkelser som omfatter
tusener av menn, har man påvist
kreftvev i prostata hos 10 % av
50-åringer,hos 50 % av 60-åringer
og hos ca.70 % av menn over 80 år.
Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant
menn.
Høyest rate finner man for
personer i alderen 80-85 år.
Prostatakreft behandles
enten med kirurgi, strålebehandling, hormonbehandling
eller cellegiftbehandling.
Mannlige kjønnshormoner
er nødvendig for at prostatakreft skal oppstå. Et høyt testosteronnivå kan muligens øke
risikoen.
Tomat er en av grønnsakene
man mener kan ha beskyttende effekt på prostatakreft.

Er du i faresonen?
Alder, arv, hormoner, miljø og livsstil ser ut til å ha betydning for
hvordan sykdommen kan utvikle
seg.Menn fra familier der ﬂere nære slektninger har hatt sykdommen eller to har fått prostatakreft
før fylte 60, kan ha en økt risiko for
prostatakreft.Årlig PSA-prøve bør i
disse tilfellene gjøres fra 50- års alderen eller før,avhengig av alderen
til familiemedlemmene som har
hatt prostatakreft.

Tusen dødsfall i året

Kosthold og sunn livsstil

For tjue år siden oppdaget
man vanligvis halvparten av
prostatakrefttilfellene først når
det forelå spredning. Da kom
pasientene gjerne til legen med
ryggplager eller vondt i bekkenet,
men røntgen kunne ofte avdekke
at det var kreftspredning til
skjelettet.
- Når det ble oppdaget så sent,
hadde ofte pasientene bare rundt

Kreftforeningens viktigste råd
for å redusere kreftrisikoen
generelt, er å ha et sunt kosthold
bestående av mye grønnsaker,
grove kornprodukter og ﬁsk. Rødt
kjøtt bør begrenses,det samme bør
inntaket av sukker, salt og alkohol.

TOM BACKE
redaksjonen@mediaplanet.com

EVER MED PROSTATA K RE F T.
SYKDOMMEN. DELTA I DEN NYE
Å W W W. P R O S TATA K R E F T. N O

Symptomer på
prostatakreft
■
■
■
■

Smerter i rygg og skjelett
Tynn og svak urinstråle
Hyppig vannlating
Vanskeligheter med å
tømme urinblæren
■ Blod i urinen
Kilde: Kreftforeningen

28%
dødelighet ved
prostatakreft.
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INSPIRASJON

Det kunne gått fryktelig galt, men
tilfeldigheter gjorde at Alf Gullik Hansen
kom til sykehus, ﬁkk diagnose og startet
behandling i tide. Ni måneder etter at
kreft ble påvist, var han tilbake på jobb.

SPØRSMÅL & SVAR
Odd Terje
Brustugun
Overlege ved
Radiumhospitalet
og ekspert på
lungekreft.
FOTO: WENCHE HAEGH

■ Hva er de hyppigste
årsakene til lungekreft?
Røyking er den desidert viktigste årsaken til lungekreft, men
vi skal heller ikke undervurdere risikoen som litt røyking nå
og da også gir for å utvikle sykdommen. I tillegg har vi en gruppe som utgjør rundt 5–10 % som
aldri har røyket og som allikevel
får lungekreft.

GOD STØTTE.. Alf Gullik Hansen fikk god støtte av familien da han var kreftsyk. Ha
H
Han
n gikk igjennom fire cellegiftkurer og 15 strålebehandlinger.
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Overvant lungekreft
2006 skulle vise seg å bli alt annet
enn et normalår for den da 53 år
gamle Alf Gullik Hansen fra Greåker. – Jeg har alltid vært veldig aktiv, men den siste tiden hadde jeg
merket at jeg var veldig slapp. Jeg
hadde ikke noe problem med å gå
på jobb, men jeg hadde mye mindre ork enn tidligere til å gjøre ting,
forteller Alf Gullik.
Ved en ren tilfeldighet skulle de
finne ut at han var kreftsyk. Han
var nemlig så uheldig å snuble i et
teppe og falle over telefonbordet

Alf Gullik
Hansen
Tidligere
kreftrammet.
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med den konsekvens at han brakk
to ribbein, noe som igjen førte til
legebesøk hvor det blant annet ble
tatt bilder.
– Bare noen dager senere, mens
jeg ventet på resultatet, ble jeg
plutselig veldig dårlig og kastet
opp blod, og da bar det rett på sykehuset, sier Gullik.

jeg var glad jeg var i ganske god fysisk form, for det var ganske harde
runder kroppen skulle gjennom i
de tolv ukene behandlingene varte.
I løpet av denne perioden fra august til desember var jeg gjennom
ﬁre cellegiftkurer og femten strålebehandlinger,forteller Gullik.

God form
Småcellet lungekreft
Prøvene som ble tatt konkluderte
med at han hadde en såkalt småcellet lungekreft, som er den hyppigste formen for lungekreft. Dette anses å være en aggressiv kreftform, og uten behandling er prognosene dårlige. Småcellet lungekreft behandles gjerne med en kombinasjon av cellegiftkurer og strålebehandling.Så også i Gulliks tilfelle.
– Som en del av behandlingen ble
jeg med i et forskningsprosjekt, og

Han var heldig, for selv om det var
en tøff behandling, var han i overraskende god form.
– Jeg gikk turer, syklet og var i
aktivitet. Det eneste som sto i hodet på meg da var at jeg skulle tilbake til jobben på papirfabrikken
på Greåker,og jeg var veldig glad da
jeg begynte der igjen i april året etter, erindrer Gullik.
Familien var gode støttespillere,
men uten at Alf Gullik merket spesielt mye til hvilke bekymringer de

øvrige familiemedlemmene slet
med som følge av hans kreftsykdom. De ville nemlig skjerme ham
mest mulig for sine egne bekymringer, og oppmuntret ham i stedet
med at «dette kommer til å gå bra».

La røyken på hylla
Alf Gullik legger ikke skjul på at
røyking sikkert var årsaken til sykdommen, for han hadde jo røyket
nesten sammenhengende siden
femtenårsalderen. Men etter at
han ble syk, har han holdt seg helt
unna sigarettene.
I dag er sykdommen helt borte.
Han oppsøker fortsatt lege jevnlig, men da er det i forbindelse med
halvårlig oppfølging som skal sikre at kreften ikke bryter ut på nytt.
TOM BACKE

■ Er det noe spesiell grunn
til at dette er kreftformen
hvor flest rammede dør?
Dette er en sykdom som sjelden
gir symptomer før sykdommen
har kommet så langt at den er
blitt ikke-kurerbar og kun livsforlengende behandling er mulig. Dessuten er kreftformen ofte
aggressiv, så selv tilfellene som
avdekkes på et tidlig stadium har
ikke liten risiko for tilbakefall.
■ Har du noe tips til hva
man kan gjøre for å kunne
oppdage kreften tidligere?
Følg med på egen helse. Endringer i eget hostemønster, blod
i oppspyttet, gjentatte lungebetennelser, uforklarlig vektnedgang eller en følelse av å være syk
kan være symptomer. I tillegg
bør primærlegene vurdere CTundersøkelse, spesielt hos røykende pasienter i alderen over 55
år.
■ Hvordan er fremtidsutsiktene for å finne en bedre
behandling av lungekreft?
Mye har skjedd de siste 5–10 årene, blant annet med nye medikamenter som er livsforlengende.
Men det viktigste er å fange opp
sykdommen tidligere, slik at kurerende behandling kan settes
inn så fort som mulig.
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Parykksalongen –Tlf. 22 93 44 09
Stort utvalg av parykker og hodeplagg
til damer og menn
Man. – fre. 09:00 - 16:00
Mimosa brystproteser – Tlf. 22 93 44 02
Utdannet sykepleier tilbyr
brystkreftopererte et stort utvalg av
proteser, undertøy, badetøy m.m.
Man. – fre. 10:00 - 16:00
Nina dame- og herrefrisør –
Tlf. 22 93 44 00
Lang erfaring innen frisering
av pasienter og pårørende.
Timen tilpasses ditt behov og behandling.
Man.-tors. 10-16.

- Rask og korrekt diagnose er avgjørende for pasienten, både
når det gjelder å unngå unødig engstelse, begrense fare for
spredning, og sikre skreddersydd behandling sier kreftlege,
Marius Normann hos Aleris Kreftsenter.
Kreftpoliknikikken ved Aleris:

Rask kreftdiagnose
er avgjørende
Aleris har bygget opp tverrfaglige team bestående av radiologer, nukleærmedisiner, kreftleger og andre
relevante spesialister, som urologer, hudleger og kirurger. På den måten tilpasser Aleris seg til den enkelte pasient med ett formål for øyet; nemlig å gi rask avklaring ved hjelp av avanserte utredninger. Aleris Kreftsenter har landets beste og raskeste utredning ved mistanke om prostatakreft og tilbyr komplett
utredning med svar på dagen for pasienter som trenger utredning for brystkreft. De har også komplette
utredningstilbud for pasienter med mistanke om kreft i lunge, spiserør, magesekk, lever, bukspyttkjertel,
tykk- og endetarm, hud, lymfe, testikkel, livmorhals og eggstokk. - Vi har satt dette i system og har hele det
apparatet som pasientene trenger på ett og samme sted, sier Normann på Aleris Kreftsenter.
Noen av undersøkelsene ved Aleris Kreftsenter gjøres med offentlig refusjon, se
www.frittsykehusvalg.no
Rådgivning og utredning
- Ved Kreftpoliklinikken møter du av en av våre kreftspesialister. Her kan du få rådgivning om utredning og
behandling ved mistanke om kreft, eller ved spørsmål om tilbakefall. Vi legger umiddelbart en utredningsplan med alle nødvendige bildeundersøkelser, blodprøver og vevsprøver. For utvalgte pasientgrupper
tilbyr vi behandling ved Aleris Helse i Oslo. Der vi ikke har et eget behandlingstilbud, sørger vi for raskt å få
henvist pasientene til rett behandling, enten pasienten ønsker behandling i det private, eller ved et offentlig
sykehus. Vi samarbeider med Docrates Klinikken i Helsinki, Finland, og for prostatakirurgi samarbeider vi
med Martiniklinikken i Hamburg, Tyskland. Dette sykehuset er blant verdens fremste innen prostatakirurgi,
både hva gjelder volum, resultater og lave bivirkningstall, forklarer Normann.
Pasientene vil ved konsultasjon ved kreftpoliklinikken få informasjon om sin sykdom, og rådgivning med
tanke på valg av videre utredning og behandling. Aleris deltar i flere forskningsstudier, og rekrutterer også
pasienter til internasjonale studier.
Kreftlege Marius Normann viser frem PET/CT-scanneren til Aleris Kreftsenter

For mer informasjon se, www.aleris.no/kreft

<ƌĞŌͲ͕ŬŝƌƵƌŐŝͲŽŐƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƐũŽŶƐŬůŝŶŝŬŬĞŶ;<<dͿ
VISJON: INTEGRERT FORSKNING OG PASIENTBEHANDLING I VERDENSKLASSE
# 

        



ŽŐƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞŬĂŶŵĊůĞƐĞŐŵĞĚĚĞďĞƐƚĞŝǀĞƌĚĞŶ͘&ŽƌƐŬŶŝŶŐĞŶ
ƐŬĂůďŝĚƌĂƟůĂƚƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞƚĂƐŝďƌƵŬƟůďĞƐƚĞĨŽƌƉĂƐŝĞŶƚĞŶĞ͘
<<dŝǀĂƌĞƚĂƌĞŶƌĞŬŬĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŽŐŶĂƐũŽŶĂůĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌŝŶŶĞŶ
ƉĂƐŝĞŶƚďĞŚĂŶĚůŝŶŐ͘

   
<<dĞƌĚĞŶƐƚƆƌƐƚĞĂǀŶŝŬůŝŶŝŬŬĞƌŝKƐůŽƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚƐƐǇŬĞŚƵƐŽŐĚĞů
ĂǀĞƚŵĞĚŝƐŝŶƐŬĞĨĂŬƵůƚĞƚǀĞĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚĞƚŝKƐůŽ͘KǀĞƌϯϬϬϬ
ĂŶƐĂƩĞĞƌŽƌŐĂŶŝƐĞƌƚŝĊƩĞŬůŝŶŝƐŬĞĂǀĚĞůŝŶŐĞƌŽŐƚƌĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐͲ
ŝŶƐƟƚƵƩĞƌƐŽŵĞƌůŽŬĂůŝƐĞƌƚƉĊŬĞƌ͕hůůĞǀĊů͕ZŝŬƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƚŽŐ
ZĂĚŝƵŵŚŽƐƉŝƚĂůĞƚ͘<ůŝŶŝŬŬĞŶĚƌŝǀĞƌŵǇĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐŽŐϳϬϬĂŶƐĂƩĞ
ŵĞĚĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌŽƌŐĂŶŝƐĞƌƚŝϳϲĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐŐƌƵƉƉĞƌ͘

       
    
&ŽƌƐŬĞƌŶĞƉƵďůŝƐĞƌĞƌŵĞƌĞŶŶϱϳϬĂƌƟŬůĞƌŝĊƌĞƚ͕ŵĂŶŐĞĂǀĚŝƐƐĞ
ŝĚĞŵĞƐƚĂŶĞƌŬũĞŶƚĞŝŶƚĞƌŶĂƐũŽŶĂůĞƟĚƐƐŬƌŝŌĞŶĞ͘ĞƚƵƚŐĊƌŵĞƌ
ĞŶŶϰϱĚŽŬƚŽƌŐƌĂĚĞƌĨƌĂŬůŝŶŝŬŬĞŶĊƌůŝŐ͕ŚǀŝůŬĞƚĞƌƌƵŶĚƚĞŶƟĞŶĚĞͲ
ĚĞůĂǀĂůůĞŶŽƌƐŬĞĚŽŬƚŽƌŐƌĂĚĞƌŝŶŶĞŶŵĞĚŝƐŝŶŽŐŚĞůƐĞ͘/ƟůůĞŐŐ
FREMRAGENDE FORSKNINGSMILJØER
Senter for fremragende forskning:
K.G.Jebsen-sentre:
^ĞŶƚĞƌĨŽƌďƌǇƐƚŬƌĞŌĨŽƌƐŬŶŝŶŐ
ĞŶƚƌĞĨŽƌĂŶĐĞƌŝŽŵĞĚŝĐŝŶĞ
/ŶŇĂŵŵĂƐũŽŶƐĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐĞŶƚĞƌ
Senter for forskningsdrevet
^ĞŶƚĞƌĨŽƌŬƌĞŌŝŵŵƵŶƚĞƌĂƉŝ
innovasjon:
^ĞŶƚĞƌĨŽƌŬŽůŽƌĞŬƚĂůŬƌĞŌĨŽƌƐŬŶŝŶŐ ^ƚĂŵĐĞůůĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐ
<<dŚĂƌŽŐƐĊĞŶƌĞŬŬĞĂŶĚƌĞůĞĚĞŶĚĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐŵŝůũƆĞƌ͘

ŚĂƌŬůŝŶŝŬŬĞŶŵĂŶŐĞŝŶŶŽǀĂƐũŽŶƐƉƌŽƐũĞŬƚĞƌŽŐŇĞƌĞďĞĚƌŝŌƐͲ
ĞƚĂďůĞƌŝŶŐĞƌ͘<<dĞƌŵĞĚůĞŵĂǀŝŶŶŽǀĂƐũŽŶƐŬůǇŶŐĞŶKƐůŽĂŶĐĞƌ
ůƵƐƚĞƌŽŐƐĂŵĂƌďĞŝĚĞƌŵĞĚĞŶƌĞŬŬĞĂŶĞƌŬũĞŶƚĞƐǇŬĞŚƵƐŽŐ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐŵŝůũƆĞƌ͕Ĩ͘ĞŬƐ͘DŶĚĞƌƐŽŶĂŶĐĞƌĞŶƚĞƌŝh^͘

    
<<důĞŐŐĞƌǀĞŬƚƉĊƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐůĞĚĞůƐĞŽŐŚĂƌĞŶĂŵďŝƐŝƆƐ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĚĞƌƟůƚĂŬĞŶĞŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞƐƐǇƐƚĞŵĂƟƐŬ
ĨŽƌĊŽƉƉŶĊ͗
ϭ TŬƚŬǀĂůŝƚĞƚŝŶŶĞŶĂůůďĂƐĂůͲ͕ŬůŝŶŝƐŬͲŽŐƚƌĂŶƐůĂƐũŽŶƐĨŽƌƐŬŶŝŶŐ
 ŝ<<dŽŐŇĞƌĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐŐƌƵƉƉĞƌƉĊŝŶƚĞƌŶĂƐũŽŶĂůƚůĞĚĞŶĚĞŶŝǀĊ
Ϯ /ŶŶĞŶϮϬϭϲĞƌ<<dƐǀŝƚĞŶƐŬĂƉĞůŝŐĞƉƌŽĚƵŬƐũŽŶƆŬƚŵĞĚϮϬй

    

    

ϯ <<dƐĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐŐƌƵƉƉĞƌĞƌƚǀĞƌƌĨĂŐůŝŐĞŽŐƐĂŵĂƌďĞŝĚĞƌ
 ƐǇƐƚĞŵĂƟƐŬ
ϰ &ŽƌƐŬŶŝŶŐĞŶŝŶŶĞŶ<<dĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĨŽƌĚĞŶŬůŝŶŝƐŬĞǀŝƌŬƐŽŵͲ
 ŚĞƚĞŶŽŐďŝĚƌĂƌƟůĂƚƉĂƐŝĞŶƚďĞŚĂŶĚůŝŶŐŽŐŽŵƐŽƌŐŝƐƚƆƌƐƚ 
 ŵƵůŝŐŐƌĂĚĞƌďĂƐĞƌƚƉĊĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌƚŬƵŶŶƐŬĂƉ
ϱ <<dƐĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞƌŐŽĚƚƐǇŶůŝŐƵƚĂĚ

NASJONALE/FLERREGIONALE BEHANDLINGSFUNKSJONER
Nasjonale behandlingstjenester: Nasjonale kompetansetjenester:
ůƆĚĞƌƐǇŬĚŽŵ͖ĂƌŶĞƌĞǀŵĂ͖
>ĂŶŐƟĚƐĞīĞŬƚĞƌĞƩĞƌŬƌĞŌďĞŚĂŶĚůŝŶŐ͖^ĂƌŬŽŵĞƌ͖
KƌŐĂŶƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƐũŽŶ͖ůůŽŐĞŶ
ĂƌŶĞͲŽŐƵŶŐĚŽŵƐƌĞǀŵĂƚŽůŽŐŝ͖^ĞŬƐƵĞůƚ
ƐƚĂŵĐĞůůĞƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƐũŽŶ͖
ŽǀĞƌĨƆƌďĂƌĞƐǇŬĚŽŵŵĞƌ͖^ǇŬĚŽŵƐƌĞůĂƚĞƌƚ
ĞŶƐĂƌŬŽŵ͖,ǇƉĞƌƚĞƌŵ
ƵŶĚĞƌĞƌŶčƌŝŶŐ͘
ŝŶƚƌĂƉĞƌŝƚŽŶĞĂůŬũĞŵŽƚĞƌĂƉŝ͘
ZĞŐŝŽŶĂůƚŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞƐĞŶƚĞƌĨŽƌůŝŶĚƌĞŶĚĞďĞŚĂŶĚůŝŶŐ͘

    
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største
 

           !        
     "

! "  

14 · FEBRUAR 2014

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

NYHET
REHABILITERING

Studieopplegg
for trening av
kreftpasienter
– Det begynner å bli ganske godt
dokumentert at trening for det
første er trygt, at det øker den fysiske kapasiteten slik at pasientene klarer mer på egen hånd og
at den generelle livskvaliteten
gjerne blir bedre med trening,
men også at de som trener blir
mindre plaget av den kreftrelaterte trettheten mange opplever,
sier Tormod S. Nilsen ved Norges
Idrettshøgskole.

Etterutdanning

TREN DEG FRISK. Ved kreftsenteret på Ullevål er det laget treningsrom. Det ble etablert i 2007 i samarbeid med foreningen Aktiv mot kreft. (Fra venstre) Tormod S.
FOTO: HENRIK VORKINN
Nilsen er emneansvarlig for en deltidsstudie - AKTIV instruktør studie, på NIH, og jobber sammen med kreftoverlege Tone Ikdahl og leder Helle Aanesen.

Kreftpasienter får pusterom
Pusterom er navnet på et
lavterskel treningstilbud for
kreftpasienter som er på
sykehus. Det hele startet
ved Kreftsenteret på Ullevål i
2006, og det første treningsrommet ble etablert i 2007.
– Ved åpningen av Kreftsenteret
viste hele staben et stort engasjement for at pasientene skulle bruke sine egne ressurser og være aktive. Etter å ha snakket med ﬂere
av dem, så vi at svært mange var
opptatt av hvordan det var med
trening og kreft. Om det var lov å
trene mens man var under kreftTone Ikdahl
Kreftoverlege ved
Oslo universitetssykehus.
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behandling og om man kunne bruke trening som et ledd i det å komme tilbake, var blant spørsmålene
vi ﬁkk, forteller Tone Ikdahl, som
er kreftoverlege ved Oslo Universitetssykehus.
Dette var bakgrunnen for at det
første Pusterommet, som er et
samarbeid med foreningen Aktiv
mot kreft, ble etablert.

le form slik at det er mulig å trene
trygt. For å delta må dessuten pasientene først ha avklart med legen sin om de kan trene eller ikke,
sier Ikdahl.
Opplegget har vært en
suksess og blitt tatt godt imot
av pasientene. Ikke minst er
det mange som setter pris på
gruppetreningene sammen med
andre i samme situasjon.

Suksess
Det er langt fra tilfeldig at opplegget har fått navnet Pusterom, for
her skal pasienten både få litt fri
eller gis litt pusterom fra behandlingen, men også kunne trene.
– Treningsrommene inneholder
noe utstyr, men det aller viktigste
er nok at det er en fysioterapeut
der for å hjelpe folk i gang og gi
dem instruksjon og veiledning. De
leder også gruppetrening, og ikke
minst sørger de for å tilpasse treningen til den enkeltes individuel-

Ordningen utvides
Fordi opplegget er blitt populært,
ﬁnnes det nå Pusterom på Ullevål, Radiumhospitalet, Haukeland,
St. Olavs, Sykehuset Innlandet på
Gjøvik og Sykehuset i Telemark i
Skien, og snart etableres det også Pusterom i Tønsberg og Ringerike. Ytterligere seks Pusterom er
på planleggingsstadiet. Bare på de
to avdelingene i Oslo var det over
4300 pasientfremmøter i fjor.
– Aktiv mot kreft er en viktig

Nilsen er emneansvarlig for en
deltidsstudie – AKTIV instruktør
studie – som skal tilby kompetanseheving for trenere og fysioterapeuter som vil lære mer
om trening av kreftpasienter.
Fortrinnsvis bør søkerne ha en
bachelorgrad i idrett eller være
fysioterapeuter, men det er også
åpnet for at personlige trenere
kan søke.

Tilpasset trening

samarbeidspartner som ﬁnansierer etableringen, skaffer utstyr og
ﬁnansierer også lønn til fysioterapeut de første driftsårene. Nå er
vi faktisk så heldige at ordningen
har kommet på statsbudsjettet, og
ikke minst er opplegget tatt inn
som et viktig satsingsområde i den
nasjonale kreftstrategien som ble
lagt frem i 2013. Det betyr at ordningen sannsynligvis vil bli utvidet ytterligere slik at ﬂere kan nyte godt av dette tilbudet, forklarer
Ikdahl.
Hun kan også fortelle at de knytter diverse forskning opp mot Pusterommene, og at de også har innledet et samarbeid med Norges Idrettshøgskole om å utdanne egne
trenere som blir spesialister i trening av kreftpasienter.

– Det viktigste de lærer er nok å
tilpasse treningen til hver enkelt pasient, og det kan være utfordrende fordi pasientenes reaksjon på kreftbehandlingen
varierer sterkt og noen er veldig
preget av det de har vært gjennom. Da blir det viktig å fange
opp dette og evne å se hver enkelt, forklarer Nilsen.
– Målet er at vi skal få et bedre tilbud til pasientene når de
er ferdige på sykehuset, slik at
de kan fortsette treningen med
kvalifiserte trenere i nærmiljøet
når de kommer hjem,sier Nilsen
avslutningsvis.

TOM BACKE

redaksjonen@mediaplanet.com

TOM BACKE
redaksjonen@mediaplanet.com
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DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

INSPIRASJON
BEDRE PROGNOSER. Benmargskreft,
eller myelomatose, er en kreftform
som utvikles i skjellettets hulrom. Enkelt forklart er det i dette hulrommet
i skjellettet at ”fabrikken” som lager
de røde blodcellene, blodplater og immunceller befinner seg. Vi har sett en
stor endring i utviklingen i behandling
av benmargskreft de siste årene, og
overlevelsesprognosene er forbedret.

HÅRTAP

Ny stil når
hårprakten
faller av

FOTO: SHUTTERSTOCK

Det finnes en rekke årsaker til
hårtap. En del håravfall er kortvarige, mens andre er permanente. Noen typer cellegift kan
gjøre at man blir tynnere i håret,
mens andre gjør at man mister
alt håret på hodet.
Et flott hår symboliserer både
livskraft, attraktivitet og selvtillit. Å miste hår er derfor ofte en
stor belastning for de som blir
rammet. I dag finnes det heldigvis mange muligheter, og det er
flere løsninger å velge mellom;
En ny elegant frisyre med kort
hår, et trendy tørkle, eller å bevare din opprinnelige hårfasong
ved bruk av parykk.

Nye og bedre parykker

Bedre behandling
for benmargskreft
De siste årene har
overlevelsestiden
for pasienter med
benmargskreft blitt
forlenget, men det
trengs en helt annen
tilnærming for få de
store resultatene.

det er en liten hovedvekt av menn
som rammes.
- Vi kjenner ikke til at det er spesielle faktorer som gir betydelig
økt risiko for at man utvikler denne krefttypen, sier Fredrik Schjesvold som er overlege i hematologi
ved Bærum sykehus.

Slapp og sliten

BENMARGSKREFT
Benmargskreft, eller myelomatose, er en kreftform som utvikles i
skjellettets hulrom.Enkelt forklart
er det i dette hulrommet i skjellettet at ”fabrikken” som lager de røde blodcellene, blodplater og immunceller befinner seg. Noen av
disse immuncellene, som utgjør
immunforsvaret vårt, lager antistoffer for eksempel mot ulike typer bakterier, og det er nettopp disse cellene som blir til kreftceller
når vi snakker om benmargskreft.
Sykdommen rammer oftest personer over 60 år og forskning viser at
Fredrik
Schjesvold
Overlege i
hematologi ved
Bærum Sykehus.
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Benmargskreft fører ofte til lav
blodprosent noe som gjerne fremkaller generell slapphet, og at man
har lett for å bli tungpustet ved anstrengelser. Et annet vanlig symptom er smerte i skjellettet, og da
kjenner man gjerne smerte fra
ryggen. Nesten 60% av pasientene
har smerter fra rygg eller bryst når
sykdommen oppdages.
- Denne sykdommen viser seg
på litt ulike måter. Noen får bare
lav blodprosent, mens andre får
nedbrytning av skjellettet og kan
oppleve smertefulle ting som
brudd i ryggen, sier Schjesvold.

Bedre prognoser
De siste årene har det skjedd mye
forskning og nye medikamenter
har blitt utviklet.
- Vi har sett en stor endring i utviklingen.Tidligere hadde vi rundt
tre års overlevelse for de eldste pasientene som var over 65 år, og cirka fem år for de som var yngre. I

FAKTA
■ Smerter i rygg, armer, ben
og andre steder i skjelettet
■ Brudd som oppstår plutselig uten åpenbar grunn.
Sykdommen svekker benstrukturen.
■ Tretthet og tungpustethet
■ Gjentatte infeksjoner, ofte
i form av lungebetennelser
■ Tørste, kvalme, dårlig apetitt, slapphet, uro og
svakhet i muskler på grunn
av økt utskillelse av kalsium
fra bensubstansen som er
påvirket av kreftceller.

dag er overlevelsen cirka fem år
blant de eldre pasientene og for de
yngre kan den være helt opp i ti år.
Dette skyldes først og fremst at vi
har fått en rekke nye medikamenter allerede, og vi vet at det kommer enda flere både i år og til neste
år, så vi har nok helt andre verktøy
i dag enn vi hadde for noen år siden, forteller Schjesvold. Men han
understreker også at variasjonene
i overlevelse er store:
- De pasientene som har det
mest aggressive sykdomsbildet lever kanskje bare et år eller to,mens
andre kan leve med sykdommen i

både ti og tjue år.Så til tross for at vi
har nye medikamenter er det store individuelle forskjeller i hvor
langt sykdomsforløpet blir.
Sykdommen behandles gjerne
over en viss periode med flere kurer. Deretter er det et opphold i behandlingen uten medisiner.
- Da kommer gjerne sykdommen
tilbake, for stor sett blir man ikke
kurert. Så blir det ny kur, og nytt tilbakefall etter det igjen. Etter hvert
skjer dette med kortere og kortere
mellomrom, og da opplever pasientene at de blir mer og mer slitne etterhvert som sykdommen utvikler
seg over tid og da synker også gjerne livskvaliteten. Det samme er tilfelle dersom skjellettsvekkelsen
er stor, for det fører også til større
smerter,forklarer Schjesvold.

Ingen revolusjon
- Det vil sikkert komme nye medikamenter som øker overlevelsen
ytterligere, men det vil nok ikke
utgjøre de helt store forskjellene.
Da tror jeg vi trenger en helt annen
tilnærming gjennom immunterapi hvor kroppens eget immunforsvar mobiliseres. Da kan vi nok få
helt andre resultater, men det er et
stykke dit, sier Schjesvold til slutt.

Hårerstatning kan gi et vesentlig bidrag til å øke livskvalitet
både under -og etter en cellegiftbehandling. I dag finnes det
et betydelig utvalg av parykker som er utviklet spesielt for
medisinske behov, og som oppfyller de strengeste krav.
Parykkene utvikles stadig
med hensyn på hvordan motebildet ser ut.
Tilbudet av parykker muliggjør alle frisyrer og hårfarger,
og den enkelte kan bestemme
hvilken parykk som passer best.
Knytteteknikken på hårerstatningene er så fin at hårene ser ut
som de har vokst ut av hodet.Naturlig hårvolum tilpasses til brukerens opprinnelige hårfylde,og
parykkene er oppdatert på innfarging og fargekombinasjoner.
Det finnes parykker i kunsthår og ekte hår. Ved hjelp av moderne teknologi kan man ikke
lenger se forskjell på kunsthår
og ekte hår. Kunsthår er i tillegg
mer robust og krever mindre tilpasning og stell.

Trendy alternativer
Spesialutviklede hodetørkler og
turbaner er et trendy alternativ,
som gir deg mulighet til å dekke
hodet på en behagelig måte også
mellom periodene du anvender
parykken. For eksempel under
tørking,om natten osv.

Autoriserte forhandlere
Spesialister på hårerstatning
forhandler parykker som oppfyller kriteriene til både naturlighet og brukskomfort. Varehus- og katalogvarer gjør sjeldent det. I tillegg til individuell tilpasning av parykkene, gis
det også omfattende veiledning
med tips om riktig behandling
og styling av parykkene.

TOM BACKE

ANETTE R. GUNDERSEN

redaksjonen@mediaplanet.com

redaksjonen@mediaplanet.com

COMMITTED TO IMPROVING THE LIVES
OF PATIENTS WORLDWIDE®
Celgene arbeider med forskning og
utvikling av legemidler til behandling av
kreft, immunologiske og inﬂammatoriske
sykdommer.

NS-CELG130043 08/14

Innenfor kreft fokuserer vi primært på
myelomatose(MM), myelodysplastisk
syndrom (MDS) samt brystkreft og kreft
i bukspyttkjertelen. Vi forsker også på
kronisk lymfatisk leukemi (KLL), non-

Celgene ApS
Kristianiagade 8, 3. sal
2100 København Ø, Denmark
Tel +45 35 27 16 00
www.celgene.dk

Celgene OY
Lentäjäntie 3
01530 Vantaa, Finland
Tel +358 (0) 9 774 21500
www.celgene.fi

Hodgkins lymfom (NHL), lungekreft og
malignt melanom. Innenfor immunologiske
og inﬂammatoriske sykdommer har vi
fokusert på psoriasis, inﬂammatoriske
leddsykdommer og Crohns sykdom.
Det er viktig for Celgene å forske og utvikle innovative legemidler som forbedrer
livet og gjør en målbar forskjell for den
enkelte pasient. For å oppnå de forven-

Celgene AS
c/o Regus
Nydalsveien 33
0484 Oslo, Norway
Tel +47 63 94 70 00
www.celgene.no

tede resultatene, er det viktig at legemidlene våres brukes på beste måte. Derfor
arbeider vi også med informasjon og
opplæring i nært samarbeid med pasientorganisasjoner, leger, sykepleiere og annet
helsepersonell.
Ønsker du ytterligere informasjon, besøk
www.celgene.com

Celgene AB
Kista Science Tower
164 51 Kista, Sweden
Tel +46 (0) 8 703 1600
www.celgene.se
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VI HAR MYE Å TAKKE BLODGIVERE FOR, MEN VI TRENGER FLERE!
Mange kan ikke overleve uten blodoverføringer fra medmennesker.
Å gi blod tar en halvtime, og foregår under nøye overvåking.
Du kan gi 450ml blod inntil 4 ganger i året.
Meld deg som blodgiver i dag og gi en gave for livet!
WWW.GIBLOD.NO
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UTVIKLING

Marthe
Brovold Løberg

Verdensledende
på kreftforskning

Yrke: Rådgiver i Oslo Cancer Cluster
Utdanning: Master of Philoso phy in Health
Economics, Policy and Management.
FOTO: LINDA CARTRIDGE

Kliniske kreftstudier gir pasienter tilgang til livsviktig behandling
og er en forutsetning for utvikling av ny kreftbehandling. Oslo Cancer
Cluster ønsker ﬂere kliniske kreftstudier i Norge.

Kliniske kreftstudier redder liv

liniske kreftstudier
kalles også for utprøvende behandling. Dette er studier
som undersøker
virkningen av nye
behandlingsmetoder på kreftpasienter.Vi i Oslo Cancer Cluster mener at kliniske kreftstudier er avgjørende for å kunne
utvikle framtidens kreftbehandling. De siste årene har man sett en
nedgang i antall kliniske kreftstudier i Norge. Det er veldig bekymringsfullt.

feller redde livet til pasienter. Kliniske kreftstudier gir en ekstra
mulighet og et håp for de pasientene som ikke har effekt av, eller som
ikke kan få, standardbehandling.
Dette er god og viktig pasientomsorg. Oslo Cancer Cluster ønsker at
alle kreftpasienter skal få muligheten til å delta i utprøvingen av
ny behandling, uavhengig av bosted og økonomi. Kliniske kreftstudier i Norge er også viktig for at
norske kreftleger skal få førstehåndserfaring med de nyeste behandlingsmulighetene.

God pasientomsorg

Ny norsk næring

For at nye behandlingsmetoder skal kunne godkjennes til
bruk på mennesker, må de gjennom en lang testperiode. Kliniske
studier deles opp i flere faser og det
kan ta mange år fra en ny behandling prøves ut i pasienter for første
gang til den blir godkjent til allmenn bruk. Likevel kan behandling i de tidligste fasene i en slik utprøving, såkalt fase I og fase II, virke livsforlengende, eller i noen til-

I tillegg til å være god pasientomsorg er klinisk kreftforskning veldig viktig for mange
små norske biotekbedrifter som
utvikler ny kreftbehandling. En
stor andel av disse bedriftene spinner ut fra kreftforskning på norske
sykehus og forskningsinstitusjoner. Vi tror at disse bedriftene er
nøkkelen til framtidens kreftbehandling, og at de i samarbeid med
større legemiddelselskap er avgjø-

K

2
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rende for at Norge skal kunne holde et internasjonalt nivå på sin behandling av kreftpasienter. Helseminister Bent Høie har tatt mange
bra og viktige grep for kreftpasienter. Vi håper han også følger opp
tidligere lovnader om at flere pasienter skal få delta i kliniske kreftstudier.

FAKTA
■ Oslo Cancer Cluster er en
forsknings- og industriklynge
innen kreft, dedikert til utvikling
av kreftbehandling og diagnostikk. Klyngen ble etablert i 2006
og har over 70 medlemmer, som
representerer hele verdikjeden
inne kreftforskning- og utvikling.
www.oslocancercluster.no
■ I Norge utføres kliniske kreftstudier på Enhet for utprøvende
kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus og ved Klinisk
forskningspost ved Haukeland
Universitetssykehus.

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken i Oslo
universitetssykehus har et
nært samarbeid med Universitetet i Oslo. Klinikken
har ansvar for både kreftbehandling og kreftforskning.

ningsoversikt, blant annet fordi vi
alle har et unikt personnummer,
det gjør det mulig å følge pasientene hele livet og gir oss et internasjonalt fortrinn sammen med
de andre nordiske land.

Nye behandlingsmetoder

- Vi har aktive forskningsmiljøer
med klinikere som også arbeider på laboratoriesiden og som
er en del av de fremste internasjonale nettverkene. Det gir
oss mulighet til å prøve ut de
aller nyeste medikamentene
som ﬁnnes på våre pasienter. Vi
ser også at det er en mye mer
kunnskapsbasert diagnostikk
og behandling enn det var tidligere, sier Smeland.
De nye metodene, blant annet
ved analyse av arvestoffet i svulIntegrert forskning og
sten til den enkelte pasient, gjør
pasientbehandling
- Noe av det som er viktig er at at innsikten i kreftsykdommen
forskningen er koblet opp mot og også behandlingsresultatepasientbehandlingen. I Oslo har ne hos pasientene staadig blir
vi sterke kliniske miljøer som kan bedre. Tidligere ble man diaghåndtere alle pasientgrupper nostisert for en viss type kreft, i
og har store volumer med pa- dag deler vi gjerne opp i mange
sienter samtidig som vi har lan- undergrupper som forteller mye
dets fremste laboratoriemiljøer egenskapene til den enkelte krefttypen og vi kan derfor i
innen kreft. Vi knytter
større grad skredderdette sammen i felsy behandlingen
lesprosjekter der
på en bedre måte
vi blant annet beenn før.
nytter vevsprø- Å ﬁnne effektiver fra svulav de totalt ansatve medisiner for
stene og knytte på 3000 jobber
å behandle krter funnene opp
med Kreftforskning
ef tsykdomme n
mot kliniske data
er et kjernepunkt i
som overlevelse.
forskningen. Hittil har
Vi har spesielt stervi vært avhengige av at
ke miljøer og gode rekreften ikke har spredt seg for
sultater innenfor forskning
på vanligste kreftformene som å få et godt behandlingsresultat.
tykktarmskreft og brystkreft der Et mål for fremtiden må være at
vi er fremst i verden, sier Sme- vi også klarer å behandle de pasientene hvor kreften har spredt
land.
Norge har en svært god befolk- seg.
- Vi arbeider både med kirurgi og
såkalt onkologisk behandling,
som er fellesnavnet på cellegiftog strålebehandling hos kreftpasienter, forteller Sigbjørn Smeland som er leder ved klinikken.
Klinikken har rundt 3000 ansatte og cirka 700 av disse er aktive forskere og lokalisert på
Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål og Aker.

23%

Lurer du på noe om kreft?
Hos oss kan du snakke med fagpersoner enten du er kreftpasient,
pårørende eller helsepersonell.
> Hva skjer med følelser og familieliv?
> Hvordan skal jeg gå frem i møte med Nav eller helsevesenet?
> Hva skjer etter behandlingen eller hvis den ikke virker?

Ukjent
terreng?

Kreftlinjen har mer enn 25 års erfaring og bred kompetanse innen kreftomsorg.
Hos oss treffer du sykepleiere, sosionomer og jurister som du kan snakke med.
Alle har taushetsplikt og tjenesten er gratis fra fasttelefon.

Ring 800 57338 (800 KREFT) eller
chat med oss på kreftforeningen.no
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Ny teknologi - bedre løsninger
■ Spørsmål: Hvordan kan vi
forbedre kreftpasienters hverdag og livskvalitet?
■ Svar: Ved å utnytte teknologiske løsninger til å utvikle hjelpemidler som gjør hverdagen
enklere enn i dag.
- Oslo Medtech har innledet et
spennende samarbeid med Kreftforeningen der hensikten er å utvikle løsninger som skal lette kreftpasienters hverdag ved å benytte ny medisinsk teknologi, forteller Kathrine Myhre entusiastisk.
Hun er daglig leder for klyngen
Oslo Medtech, som består av over
160 virksomheter, blant annet teknologibedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, sykehus
og kommuner, brukerorganisasjoner og investorer. De arbeider sammen med formålet om å lage gode
tekniske løsninger til brukere og
helsesektoren gjennom forskning,
innovasjon og næringsutvikling.
- For eksempel skal vi se på løsninger som gjør det mulig for pasientene å få behandling hjemme.
Behandling man kanskje må til sykehus for å få i dag, sier Myhre.
Allerede nå er det for eksempel
utviklet løsninger der privatpersoner kan måle blodsukkeret sitt
hjemme, og hvor det går en rapport til helsekontoret om status.

se, men isteden bruke en teleløsning der legen kan se og kommunisere med pasientene, handler
om å skape trygghet, sier Skaara
Brorson.

Spennende samarbeid

Heidi Skaara Brorson
Avdelingssjef i Kreftforeningen.

Kathrine Myhre
Daglig leder i Oslo Medtech.
FOTO: OSLOMEDTECH

Det er tilsvarende løsninger tilpasset kreftpasienter som man er ute
etter å utvikle i dette samarbeidet.

Store muligheter for
kreftpasienter
- Det er for tidlig å si hva slags løsninger som kommer ut av samar-

beidet vårt, men nå er vi ute etter
å avdekke hvilke muligheter som
ligger i teknologien og hvordan vi
kan bruke denne for å utvikle gode
løsninger som gjør hverdagen til
pasientene enklere og bedre, sier
Heidi Skaara Brorson som er avdelingssjef i Kreftforeningen.

Telemedisin er et annet område
som er spennende, og der kan man
se for seg at pasienten kan ha dialog med legen sin via videosamtaler isteden for å komme på sykehuset til konsultasjon.
- Det at man kan få kontakt med
en behandler uten å måtte rei-

Når Kreftforeningens kompetanse på de ulike kreftpasientenes
spesielle behov knyttes sammen
med Medtechs kjennskap og nettverk innenfor teknologi åpner det
seg store muligheter. Disse innovative, tekniske løsningene som
kommer ut av dette samarbeidet,
vil pasientene etter hvert dra stor
nytte av.
- Den teknologiske utviklingen
har kommet så langt at det er mulig å levere helsetjenester på helt
nye måter enn tidligere. Vi har en
behovsdrevet metodikk som gjør
at ved å koble disse behovene med
tekniske løsninger og den kompetansen som FoU-institusjonene
og medlemsbedriftene besitter,
kan vi lage innovasjonsprosjekter som bidrar til å skape ny teknologi og nye løsninger som gagner pasientene. Så vi gleder oss
til å starte samarbeidet, forklarer
Myhre.

TOM BACKE
redaksjonen@mediaplanet.com

Oslo
o Medtech st
støtter
kreftforskningen
rskningen og bidrar
med diagnostikk
gnostikk og m
medisinsk
teknologisk
ogisk utstyr til kreftdling både i sykehus
syk
behandling
og i hjemmet.

Oslo Medtech fasiliterer samarbeid mellom helsevesen, FoU og næringslivet gjennom 160 medlemsvirksomheter
og et bredt internasjonalt nettverk. Kontakt oss på mail@oslomedtech.no

– en katalysator for norsk medtech og eHelse næring

VI SØKER DE BESTE LEIETAKERE I HVER SEKTOR TIL

ØSTFOLDS STØRSTE HELSEPARK
Legevakt - Kirurgi - Spesialister - Fysioterapi - Psykologi
Ernæring - Velvære - Rehabilitering - Trening - Spa

30.000 m2
innendørs helsepark
• Sentral glassgate med tilgang
til alle tjenester
• Romslig gratis kundeparkering
• Nydelig opparbeidet park
• 200m fra buss, 200m fra
Rygge Storsenter
• 2 min. fra E6,10 min.
fra ﬂyplass

• Fremtidens helsesenter
• Kostnadseﬀektive fellestjenester
• Kun én aktør fra hver
helsebransje
• Kursrom, takterrasser og
kantine/kafé
• Apotek, Kiosk, Helsekost
• Et sted pasientene vil trives
Tenk nytt og bli med
i fellesskapet!

Er du interessert i å se og høre idéene våre? Ta kontakt:
Finn Grønseth | Lilleeng Helsepark
Daglig leder

www.lilleenghelsepark.no

Mob. 917 24 514
Epost : ﬁnn@enata.no

Casper Mathiesen | Atrium | CBRE
Rådgiver utleie
Mob. 93 66 17 17
Epost : cm@cbre.no

Opptil 30 000 kvm
Innﬂytting fra 2015
Utbygger: Enata Eiendom AS

