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Vi håber, du vil finde det blad, du  
sidder med i hånden nyttigt. Vi er 
blevet en journalist mere i redaktio-
nen, nemlig Carsten Levin, og vi har 
lagt os i selen for at fylde Myeloma-
tosebladet med artikler, der gerne 
skulle berige dig med aktuel og  
relevant viden, inspirere dig og måske 
endda højne din livskvalitet med et 
par centimeter. 
 
Livskvaliteten for os ”særligt udsatte  
i risikogruppen” kan være gået både  
den ene eller den anden vej under 
COVID-19-pandemien. Ned, fordi vi  
har været isoleret lige som alle andre.  
Og op, fordi vi har været isoleret lige 
som alle andre. Således har vi været 
en del af fællesskabet; sammen om  
at være alene.  
 
Nu ved alle andre nemlig også, hvad 
dét vil sige – og hvordan det er altid 
have håndsprit på sig og være bange 
for at blive smittet. 
 

Kære læser

Men i modsætning til alle de andre, 
skal vi stadig passe rigtig godt på os 
selv, selv om samfundet åbner. Læs 
hvordan i temaet om Covid-19. Du 
finder det på side 19-26 
 
Noget andet, der kan øge livskvali- 
teten, selv om man skulle tro det 
modsatte, er palliation. Palliation til 
tiden, vel at mærke. Sundhedsstyrel-
sen anbefaler, at palliation skal starte 
tidligt i livstruende sygdomsforløb 
som fx myelomatose. Men det kniber 
alvorligt med at få det gennemført, 
selv om forskningen viser, at det 
gør en kæmpe forskel. Også for de 
pårørende. Husk derfor at bede om 
palliation – men læs først om det på 
side 40-51. 
 
En tredje ting, der kan bidrage til livs- 
kvaliteten, er at tale med en psykolog, 
når man har brug for det. Og det får 
de fleste myelomatosepatienter før 
eller siden. Det er et hårdt slag at 

blive ramt af en livstruende, livs-
forkortende og uhelbredelig kræft-
sygdom. Læs på side 8 om den nye 
psykolog-ordning, hvor medlemmerne 
kan ringe gratis til en psykolog hver 
tirsdag. 
 
Endelig er det godt for livskvaliteten 
at træne og få den genoptræning og 
rehabilitering, man trænger til. Det 
giver fysioterapeut Eva Andersen  
fra REHPA en masse gode råd om  
i artiklen på side 33-35. 
 
Og husk så mundbind i det offentlige 
rum. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan 
risikogrupper overveje det. Dansk 
Myelomatose Forening anbefaler det.  
 
God læselyst, 
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Det årlige seminar og generalforsamlingen 2020 slås sammen.  
Sæt derfor kryds i kalenderen til nogle spændende dage torsdag den 12. november  
og fredag den 13. november. Deltagelse er gratis, inklusive middag og overnatning.

Der er flere arrangementer, vi normalt 
ser frem til i Dansk Myelomatose 
Forening. Det ene er vores årlige 
seminar i efteråret, arrangeret i 
samarbejde med den verdensom-
spændende patientorganisation 

Af Søren Dybdahl, formand for Dansk 
Myelomatose Forening

Sæt kryds i kalenderen i november

International Myeloma Foundation. 
Det andet arrangement er forårets 
generalforsamling i marts.

Men myndighedernes retningslinjer 
og risikoen for smittefare i forbindelse 
med Corona-epidemien har gjort, at 
tingene ser lidt anderledes ud i år. Vi 
måtte aflyse den planlagte general-
forsamling den 22. marts og flytte 

den til den 17. maj – for så også at 
aflyse dette arrangement. Nu prøver 
vi igen, og vi har nu valgt at slå  
generalforsamlingen sammen med 
det årlige seminar.

Der er masser af vigtig viden og gode råd for 
myelomatosepatienter og deres pårørende 
ved årets seminar torsdag den 12. november. 
Dagen efter holder vi generalforsamling. 
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I år finder seminar og generalforsam-
ling således sted ved et todages-ar-
rangement torsdag den. 12. november 
og fredag den 13. november på Hotel 
Comwell i Kolding. Det er ikke et krav, 
at man deltager begge dage. Man 
kan deltage enten i seminar torsdag 
eller komme til generalforsamling 
fredag. Deltagelse er under alle om-
stændigheder gratis for foreningens 
medlemmer.

Hør om sygdom og behandling
Programmet for efterårets seminar 
er ikke på plads endnu, men i sam-
arbejde med International Myeloma 
Foundation arbejder vi på at skrue 
et program sammen, som tilgodeser 
både nydiagnosticerede og patienter, 
de der har været diagnosticeret i 
årevis, samt naturligvis pårørende.

Seminaret giver mulighed for at blive 
klogere på, hvad myelomatose er, og  
hvordan sygdommen behandles. Der 
er masser af vigtig viden og gode råd,  
uanset hvor i sygdomsforløbet man er. 

Der er altid et foredrag med helt 
basal introduktion til sygdom og 
behandling. Desuden vil professor 
Niels Abildgaard fra Odense Univer-
sitetshospital og professor, dr. med. 
Hartmut Goldschmidt fra Heidelberg 
Universitetshospital i Tyskland for-
tælle om myelomatose i et interna- 
tionalt perspektiv – ikke mindst om,  
hvilke typer behandling vi kan forvente 
i fremtiden.

Vi arbejder også på nogle overraskelser  
i løbet af dagen, ligesom vores sam-
arbejdspartner Serdar Erdogan fra 
Internationa Myeloma Foundation 
præsenterer en række nyheder.

Vi slutter af med festmiddag om  
aftenen, og hvis du ønsker at deltage 
i generalforsamlingen om fredagen 
er der mulighed for gratis overnatning.

Valg af bestyrelse
Ved generalforsamlingen om fredagen  
har vi udover selve generalforsamlin- 
gen et spændende foredrag. Psykolog  
Camilla Schrøder skulle have talt ved 
den oprindelige generalforsamling 
22. marts og holder et vedkommende  

oplæg omkring den svære rolle som 
pårørende, både hvis nærmeste 
pårørende er ægtefælle/samlever, 
voksne børn, børn eller eventuelt 
børnebørn.

På grund af Corona-krisens for- 
samlingsforbud er den nuværende 
bestyrelse ikke godkendt af general-
forsamlingen. Op til generalforsam-
lingen den 22. marts ønskede flere 
bestyrelsesmedlemmer at trække 
sig af helbredsmæssige eller private 
årsager, hvilket de naturligvis skulle 
have mulighed for. 

Af samme grund havde vi brug for at  
få nye bestyrelsesmedlemmer ind for 
at kunne fungere, og derfor har vi  
løbende nedsat en ’fungerende’ besty- 
relse, som vil blive præsenteret på 
generalforsamlingen – og forhåbentlig 
formelt valgt af jer medlemmer.

Stadig plads i bestyrelsen
Det har dog ikke været muligt at  
besætte alle pladser i bestyrelsen. 
Har du lyst til at arbejde med frivilligt 
patientforeningsarbejde, er der stadig  
mulighed for at melde sig. Kontakt 
gerne formandskabet på formand@
myelomatose.dk, hvis du vil drøfte 
muligheden for at stille op til besty-
relsen.

Det er de foreløbige planer for dette 
todages-arrangement. Men som 
bekendt er det svært at spå, særligt 
om fremtiden. Derfor gennemføres 

Professor, dr.med. Hartmut Goldschmidt fra 
Heidelberg Universitetshospital i Tyskland 
er årets internationale gæstetaler ved 
seminaret.
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arrangementet 12. og 13. november 
naturligvis kun, hvis myndighederne 
kan tillade dette, og hvis det er for-
svarligt af hensyn til vores medlem-
mers helbred.

 
ARRANGEMENT 
Seminar arrangeret af International 
Myeloma Foundation i samarbejde 
med Dansk Myelomatose Forening. 
Efterfølgende middag om aftenen. 
Program offentliggøres senere.

Torsdag den 12. november 2020 
kl. 10-17. 
Ordinær generalforsamling i Dansk 
Myelomatose Forening. Dagsorden 
i henhold til foreningens vedtægter.  
Herefter frokost og foredrag. Ende-
ligt program offentliggøres senere.

Fredag den 13. november 2020  
kl. 10-15.

PRIS
Deltagelse er gratis for medlemmer, 
inklusive middag om aftenen og 
overnatning. Du er velkommen til 
eventuelt kun at deltage i enten 
seminar eller generalforsamling.

STED
Comwell Kolding  
Skovbrynet 1 
6000 Kolding

TILMELDING 
Der er endnu ikke åbent for til- 
melding, men har du spørgsmål, 
kan du skrive til Ove Nielsen på 
kasserer@myelomatose.dk.  
Der vil senere blive udsendt en 
invitation med mulighed for at til-
melde sig, indtil da vil tilmeldinger 
ikke blive registreret.

Bemærk venligst: Gratis overnat- 
ning er kun et tilbud til de medlem- 
mer, der både deltager i arrange-
mentet torsdag og generalforsam-
lingen fredag. Deltagelse er kun for 
medlemmer. Husk, at dit medlem- 
skab er personligt, derfor skal både  
du og en eventuel ægtefælle, andre 
pårørende eller gæster også være 
medlem.

Husk navn, når du bruger  
MobilePay – ellers kan vi ikke finde dig

Ved indmeldelse og donationer via 
MobilePay er det vigtigt at huske 
at oplyse navn og eventuelt andre 
kontaktoplysninger. Disse oplysnin-
ger indtastes i kommentarfeltet, 
inden du swiper for betaling.

Vi oplever desværre, at vi ikke kan 
spore indbetalinger via MobilePay, 

og derfor må opgive at finde ud af, 
hvor pengene stammer fra.

Ved donationer sender vi altid et 
takkebrev. Uanset beløb. Så har du 
doneret penge til foreningen via 
MobilePay og ikke modtaget et pænt 
brev fra formanden, er det sikkert, 
fordi vi ikke kan finde dig.

Vær desuden opmærksom på, at vi  
benytter to forskellige MobilePay- 
numre. Det ene til donationer, det 
andet til kontingentbetaling.

MobilePay til donationer:  
46783
MobilePay til medlemskontingent: 
898867

HUSK 
Seminar  

torsdag den 12. november 

Generalforsamling  

fredag den 13. november

Hotel Comwell, Kolding.
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CELGENE NORDIC 
HJÆLPER  PATIENTER 
TIL ET BEDRE LIV

De nordiske lande er vigtige for Celgene. Her har vi igangsat en række initiativer, 
som styrker forskning og innovation, og som fremmer udbredelsen af nye behandlinger. 
I Norden er der dataregistre af høj kvalitet, og det skaber gode muligheder for at ud-
føre klinisk forskning. Forskning er Celgenes fundament, og vi investerer mere end en 
tredjedel af vores overskud i forskning og udvikling. Formålet er at udvikle nye behand-
linger til en række alvorlige sygdomme. Det gælder eksempelvis blodkræft og andre 
former for kræft samt inflammatoriske- og immunologiske sygdomme.

Samarbejde er nøglen til succes. Ved at lytte og opbygge gode relationer til patient-
er, sundhedspersonale, forskere og beslutningstagere stræber vi efter at udvikle løs-
ninger, som succesfuldt forandrer fremtidens sundhedsbehandlinger. Sammen kan vi 
arbejde for at forbedre menneskers sundhed, så alvorlige sygdomme kan forebygges, 
diagnosticeres tidligt, behandles og måske endda helbredes.

Celgene ApS | Kristianiagade 8, 3. sal | 2100 København Ø | +45 35 27 16 00PM
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Det nyeste medlemstilbud er en fast tilknyttet psykolog,  
som patienter og pårørende kan ringe til hver tirsdag kl. 9-11 på  

telefon 52 34 00 44. Tilbuddet er kun for medlemmer.

Det er med både glæde og stolthed, 
at vi kan præsentere det nyeste tilbud: 
Foreningens egen psykolog, som 
medlemmerne kan ringe gratis til.

- Vi har gennem længere tid overvejet 
at give medlemmerne dette tilbud. 
Corona-krisen har gjort det mere 
aktuelt end nogensinde, for mange 
myelomatosepatienter er stadig nødt 
til at isolere sig selv på ubestemt tid, 
siger formand Søren Dybdahl.

Psykolog Tescha Quists telefon  
åbnede tirsdag den 26. maj. Telefonen 
vil være åben hver tirsdag fra kl. 9-11 
på nummer 52 34 00 44. Medlemmer 
kan ringe til psykologen med både 
store og små problemer. 

Næsten alle, der rammes af en livs-
truende, livsforkortende og uhelbrede- 
lig kræftsygdom som myelomatose 
- og ofte også deres pårørende - får 
før eller senere brug for at tale med 
en psykolog. Enten nogle få gange  
– eller i et længere forløb.

Af Lisbeth Egeskov

Medlemmerne får deres egen psykolog 

Om man har brug for et længere 
forløb, vil Tescha Quist gerne hjælpe 
med at afklare, når man ringer, men 
lange forløb er ikke en del af telefon-
tilbuddet. Man må dog gerne ringe til 
hende mere end én gang.

Specialist i kriser, smerter og 
fysisk sygdom
Tescha Quist blev færdig som psyko- 
log i 2009, og har specialiseret sig i 
at tale med patientgrupper, der er 
udfordret af kriser, smerter og fysisk 
sygdom. 

- Jeg skrev speciale om sygdomsaccept 
og hvordan man mestrer livet med 
fysisk sygdom, og interviewede 12 
kræftpatienter om det. Siden har jeg 
i flere år arbejdet på en smerteklinik, 
og ved bla., hvordan man får kroppen 
til at falde til ro på trods af fysiske 
smerter, fortæller Tescha Quist.

Hun driver i dag selvstændig praksis  
i Århus, arbejder nogle dage om ugen  
som krisepsykolog for nogle forsik- 
ringsselskaber, og har desuden private 
klienter. Og er nu også Myelomatose- 
foreningens faste psykolog.

Når man ringer på 52 34 00 44 kl. 9-11 om 
tirsdagen, får man psykolog Tescha Quist 
i røret, som vil hjælpe og rådgive medlem-
merne, såvel patienter som pårørende.  

- Det er vigtigt at understrege, at 
psykolog-ordningen kun er for med-
lemmer. Vil man gerne bruge ordnin-
gen, må man melde sig ind i forenin-
gen. Det koster kun 250 kroner om 
året, siger formand Søren Dybdahl.

Psykolog-ordningen er delvist finan- 
sieret af en anonym donation på 
50.000 kroner. Ordningen løber som 
forsøg indtil juni næste år, hvorefter 
vi vil evaluere, om den skal fortsætte.
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En dag er myelomatose  
en sygdom, man bliver 
helbredt for, eller som  
man lever med.

Det mener læge og forsker i myelomatose 
Tobias Slørdahl.

I en ny video fortæller han om de 
forskellige typer behandling, man typisk vil 
blive tilbudt som patient  
– og der er grund til optimisme  
som myelomatosepatient, for der udvikles 
hele tiden nye medikamenter og metoder 
til behandling af sygdommen. 

Se hele videoen på  
bit.ly/myelomatose
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Bliv gratis vaccineret imod  
penumokokker 
Ældre over 65 år og særligt udsatte 
grupper, som fx myelomatosepatien-
ter, har siden den 22. april kunnet 
blive vaccineret gratis imod pneumo-
kokker. Vi er omfattet af tilbuddet, 
fordi vi pga. af myelomatosen har en 
erhvervet immundefekt, og derfor 
risikerer at få fx alvorlig lungebetæn-
delse, blodforgiftning og meningitis, 
hvis vi smittes med pneumokokker. 

Hvis man tidligere er blevet vacci-
neret imod pneumokokker, kan det 
måles i en blodprøve, om man stadig 
har antistoffer, eller det er blevet tid 
til en ny vaccination.

Det er kun den 23-valente pneumo- 
kok-vaccine Pneumovax, der er 
blevet gratis. Man skal stadig selv 
betale for den 13-valente vaccine 
Prevenar13, dog er der tilskud fra 
sygesikringen. 

Nogle læger mener, at vi som myelo-
matosepatienter bør have både den 
13-valente vaccine og den 23-valente.  
Andre læger mener, at vi er fint 
dækket ind af den gratis 23-valente 
vaccine. Spørg en læge, du har tillid 
til, om du bør få begge vaccinationer 
eller den ene er nok. LE

Kort nyt

Daratumumab under huden kommer snart
Den 30. april gav EU-organet CHMP sit ja til, at Daratumumab må gives som 
en indsprøjtning i maveskindet i stedet for som infusion - i alle godkendte  
kombinationer. Formelt mangler der stadig godkendelsen fra EMA, EU’s læge-
middelstyrelse, før det må ske, men den kan komme når som helst. Så snart 
EMA har sagt ja, er det op til regionerne at sætte i gang med den nye måde at 
give Daratumumab på. Den skal ikke først godkendes i Medicinrådet, så det 
kan blive meget snart. LE

Behandling tilbage til normalen 
Efter en periode i foråret med visse 
indskrænkninger i behandlingen af 
myelomatosepatienter på grund af 
Corona-smitterisikoen, er retnings-
linjerne nu tilbage til normalen. Alle 
skulle gerne igen få deres behandling 
som oprindeligt planlagt, hvad enten 
det er kræftbehandling, Zometa eller 
immunglobuliner.

For at minimere smitterisikoen er 
opfordringen fra DMSG (Dansk Mye- 
lomatose Studie Gruppe) til lægerne 
dog stadig at holde telefonkonsulta- 
tion med patienterne, hvis personligt  
fremmøde kan undgås. Flere behand- 
lingssteder tillader fortsat heller ikke 
pårørende i ambulatorierne eller på 
sengeafsnittene. SD

Kombinationsbehandling afvist 
af Medicinrådet 
Medicinrådet har den 18. maj afvist 
at godkende kombinationsbehand-
lingen Elotuzumab, Pomalidomid og 
Dexamatason imod myelomatose. 
Da der ikke findes andre godkendte 
behandlinger, hvor et antistof kombi-
neres med Pomalidomid, ser Dansk 
Myelomatose Forening med stor 
alvor på afvisningen, som for visse 
patienter ellers kunne være redningen, 
hvis deres sygdom er blevet refraktær 
over for Revlimid eller Velcade - eller 
de ikke tåler behandling med disse 
meget brugte stoffer. Årsagen til 
afvisningen er alene, at Medicinrådet 
finder prisen for høj. Rådet aner-
kender, at den afviste behandling er 
bedre eller lige så god som flere af de 
andre godkendte behandlinger. LE

Effekten af cement i ryggen 
skal undersøges 
Hæmatolog Thomas Lund fra 
Odense Universitetshospital 
(OUH) og et team af læger og 
forskere står bag et nyt forsk-
ningsprojekt, hvor man vil under- 
søge effekten af at sprøjte 
cement ind i ryghvirvler, som er 
faldet sammen på grund af mye- 
lomatose. Vertebroplastik er en 
velkendt behandlingsform, men 
det nye studie skal kortlægge, 
om behandlingen er effektiv og 
sikker, og ikke mindst om ind-
grebet kan reducere patientens 
smerter og forbedre livskvaliteten.

Ved vertebroplastik stikkes en 
tyk nål ind i den brækkede ryg-
hvirvel og knoglecement sprøjtes 
ind gennem nålen. Cementen 
”låser” derefter bruddet sammen, 
hvorved man forhindrer bruddet  
i at bevæge sig eller falde yder-
ligere sammen. Indgrebet kan 
foregå med lokalbedøvelse. For 
at gennemføre forskningsprojek- 
tet søger Thomas Lund og hans 
kolleger støtte gennem almen-
nyttige fonde og andre investorer. 
SD
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Kort nyt
Konkurrent til Daratumumab
Medicinalfirmaet Sanofi har opnået 
positive resultater i et fase 3-studie 
med et nyt antistof til myelomatose, 
Sarclisa. Antistoffet har, ligesom  
Daratumumab, overfladeproteinet  
CD-38, som mål. Sarclisa blev i 
studiet afprøvet i kombination med 
Carfilzomib og Dexametason. Fase 
3-studier er sidste stadie før en 
behandling kan frigives til almindelig 
brug. LE

Kræftbehandling af ældre
To ud af tre kræftpatienter er over 
65, men forsøgene der går forud 
for godkendelse af behandlingerne, 
er sjældent udført på ældre. Derfor 
har Kræftens Bekæmpelse givet en 
donation på 7,4 millioner kroner til 
Agecare (Academy of Geriatric Cancer 
Research) i Odense. 

Det gør det muligt at forske i, hvordan  
man gør vurderingen og behandlingen 
af ældre kræftpatienter bedre. Der vil 
bla. blive sat fokus på, hvordan man 
kan undersøge, om de ældre kan tåle 
behandlingen og på de ældre kræft-
patienters livskvalitet. LE

Bivirkninger til cannabis 
Diarré, svimmelhed og træthed 
er blandt de bivirkninger, der er 
blevet indberettet ved cannabis 
i forbindelse med den fireårige 
forsøgsordning, som startede i 
2018. I alt er der blevet indberettet 
66 tilfælde af bivirkninger. De 
fleste var i forvejen kendt. Syv  
af indberetningerne handler om  
alvorlige bivirkninger som fx 
angst og depression. LE

Lavrisiko MGUS kan blive højrisiko 
At forstadiet til myelomatose, MGUS, kan være lavrsiko eller højrisiko har 
længe været velkendt, idet langt fra alle med MGUS ender med at udvikle 
myelomatose. Men nu viser det sig, at risikoen ikke er stationær. I mod-
sætning til, hvad man hidtil har troet, kan lavrisiko MGUS godt pludselig 
blive til en mere aggressiv højrisiko MGUS, som udvikler sig til myelomatose 
inden for en kort årrække. Det viser et longitudinalt studie, hvor forskerne 
har taget blodprøver og undersøgt personer med MGUS en gang om året 
(Landgren et al, 2019), publiceret i JAMA Oncology. LE

Dropper patent på CAR-T 
Medicinalfirmaet Novartis har 
trukket en ansøgning til den 
europæiske patentmyndighed 
tilbage om patent på metoden til 
at lave CAR-T-celle-behandling. 
Novartis’ CAR-T-celle-behandling 
hedder Kymriah (tisagenlecleucel), 
og det var denne behandling  
– samt hele metoden til at frem-
stille den – firmaet havde ansøgt 
om patent på. Tilbagetræningen 
har udløst lettelse hos både for-
skere, læger og konkurrenter. LE

CAR-T-behandling afvist i USA 
Medicinalfirmaet BMS, der netop har 
købt Celgene, har fået afvist deres 
ansøgning om godkendelse af deres 
CAR-T-celle-behandling til myeloma-
tose, Idecabtagene vicleucel (forkortet 
Ide-cel). Behandlingen, som er en 
BCMA-CAR-T-variant, er udviklet af 
Celgene, og fulgte med i købet. 

De amerikanske sundhedsmyndig-
heder ønsker flere oplysninger fra 
BMS om kemien, fremstillingen og 
kontrollen af behandlingen. BMS vil 
ansøge igen i løbet af sommeren. LE

Nyt nationalt  
forskningscenter 
Professor Niels Abildgaard fra 
Odense Universitetshospital  
har sammen med kolleger taget  
initiativ til etablering af et natio- 
nalt forskningscenter, Danish 
Lymphoproliferative Cancer 
Research Center under DCCC 
(Danish Comprehensive Cancer 
Center). 

Målet med det nationale forsk-
ningscenter er at samle forsknin-
gen på tværs af diagnoser i det 
samme center. Dansk Myeloma- 
tose Forening er inviteret med  
i samarbejdet, og skal som pati- 
entforening blandt andet bidrage 
med emner og dilemmaer, som 
optager patienterne. SD
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Massører, psykologer og coaches, kostvejledere og andre udbydere med et  
budskab til vores læsere har mulighed for at annoncere til en attraktiv pris.

Mange myelomatosepatienter søger information og 
hjælp hos udbydere og behandlere som kan hjælpe med 
alt det, der ikke lige handler om medicin. 

Er du en af dem, der kan hjælpe, har vi plads i Myelomatose- 
bladet til din rubrikannonce, målrettet vores læsere. Prisen 
på annoncering er sat, så alle små udbydere kan være med.
Myelomatosebladet udkommer fire gange om året og 
henvender sig til patienter og pårørende samt læger og 
sygeplejersker. Bladet distribueres bredt i et samlet oplag 
på 1500 eksemplarer.

Af Søren Dybdahl

Vi har stadig plads til et godt tilbud

Sådan gør du  
Rubrikannoncer måler B87 x H52 mm og placeres 
samlet bagerst i bladet. Du kan købe en enkelt ind-
rykning eller alle fire udgivelser om året – det er op 
til dig. Enhedspris kr. 1.200 per indrykning + moms.  
Interesseret? Skriv til redaktion@myelomatose.dk.   
Myelomatosebladet overholder gældende lovgivning 
og bringer ikke annoncer vedrørende receptpligtig 
medicin og navngivne medikamenter.

Enhver gave og ethvert økonomisk 
bidrag er med til at sikre foreningens 
fortsatte virke. Og selv ikke forsam-
lingsforbud og andre Corona-tiltag 
kan lægge foreningen ned. Vi er her, 
selvom mange af vores aktiviteter har 
været aflyst i foråret. 

Derfor opfordrer vi dig til at give et 
bidrag til vores arbejde. Du har mu-
lighed for at donere et beløb, stort 
eller lille, , som vil gå til foreningens 
mange aktiviteter.

For at være uafhængig af særinteres- 
ser har bestyrelsen for nylig vedtaget  
ikke at modtage donationer fra 
medicinalindustrien. Derfor er private 
donationer en vigtig indtægt for os. 

Af Søren Dybdahl

Giv et bidrag til vores arbejde
Al støtte modtages med taknemme-
lighed.

Du kan også støtte os ved melde 
dig ind. Med et medlemskab til 250 
kroner årligt, får du adgang til konfe-
rencer, seminarer, psykolog-ordning, 
netværksmøder og særlige arrange-
menter – naturligvis også for pårø-
rende. Desuden lander medlemsbla-
det fire gange om året med mange 
interessante og nyttige artikler.

Alt dette får du gennem et medlem-
skab af Dansk Myelomatose For-
ening. Medlemskabet er personligt, 
så husk at melde både sig selv dig og 
ægtefællen eller andre familiemed-
lemmer ind, hvis de skal deltage i 
foreningens arrangementer.

Donationer modtages på: 
MobilePay 46783 
Bankkonto 6060-0005763907
Kontonummeret og den tilknyt-
tede MobilePay-konto er kun til 
donationer, ikke til indbetaling 
af almindeligt kontingent. Husk 
venligst navn og kontaktinfor-
mation, så vi kan identificere 
din indbetaling.

Meld dig ind online ved at klikke 
ind på www.myelomatose.dk/
bliv-medlem. Indbetal kontin-
gent efter anvisningerne på 
hjemmesiden ved bankoverførsel 
eller MobilePay. 

Sådan ser formatet ud på vores nye rubrikannoncer, B87 x H52 mm.
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Både under og efter COVID-19-pandemien er det vigtigt for  
myelomatosepatienter at beskytte sig imod smitte. Situationen kan blive ekstra  
kritisk, når samfundet åbner igen. Forholdsreglerne om håndhygiejne, afstand og  

afspritning samt nye, sikre vaner bliver helt centrale. Men påpasselighed kan føre til  
isolation, ensomhed eller frygt, så det handler om at finde den rigtige balance. 

Under COVID-19-pandemien er den 
immunsvækkedes adfærd ikke læn-
gere unormal. Hele foråret har alle 
mennesker været i samme båd med 
håndsprit og smitte-hysteri. Alle de 
andre er nu ved at lære det, som vi 
som myelomatosepatienter allerede 
vidste om at undgå smitte.  

Men nu, når samfundet for alvor 
åbner igen, skal vi stadig passe rigtig 
godt på os selv.  

Så hvad skal du helt nøjagtigt gøre 
for at passe godt på dig selv, hvis dit  
immunsystem er svækket? Det prøver 
vi at komme med gode råd og for-
skellige perspektiver på her i temaet 
om COVID-19. 

Alle i samme båd
Myelomatose kan i sig selv svække 
immunsystemet ved at ændre kemien 
i knoglemarven og bla. forhindre 

Af Carsten Levin

Pas rigtig godt på dig selv

dannelsen af sunde immunglobuliner 
og hvide blodlegemer. Som myeloma- 
tosepatienter i behandling, der også 
rammer immunsystemet, vidste vi 
før pandemien alt om isolation, for-
sigtighed, håndsprit og afstand.  

Når Danmark åbner, mens smitterisikoen fortsat findes, er der grund til ekstra forsigtighed. 
Men den rette balance mellem fornuft og frygt er også vigtig.

Når du før Covid-19 isolerede dig fra 
andre mennesker, måske tog mund-
bind på i flyveren, supermarkedet, 
bussen, holdt afstand, gik udenom, 
så optrådte du anderledes, du skilte 
dig ud. Måske frygtede du tilmed at 
fremstå som paranoid. 
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Pludseligt normal
Men så holder vi alle pludselig afstand. 
Vi vasker febrilsk hænder, spritter af 
og er grænsende til det paranoide 
opmærksomme på andres hosten og 
nysen.  

Vi overvejer hvilket dørhåndtag, vi 
har rørt ved, om vi skal spritte igen 
- og hvad med løsvægtsvarerne i 
grøntafdelingen? Indkøbskurven? 
Dankortautomaten? 

Uanset hvor ekstremt du opfører dig 
nu, så er der ingen, der vil skænke 
det en tanke, faktisk vil folk endda  
sende et venligt smil. Så i den aktuelle 
COVID-19-situation er du ikke længere  
alene. De andre er, med behørig 
afstand, i samme båd som dig.  

Hvad nu – endnu mere isoleret?
Men når det hele nu åbnes op igen, 
føler du dig måske endnu mere 
isoleret, når du er nødt til fortsat at 
opretholde afstanden.  

Måske møder alle dine andre kolleger  
på arbejde, mens du fortsat må 
arbejde hjemmefra. Måske er du  
bekymret, når dine børn, børnebørn 
og venner kommer hjem ”udefra”. 
Har de smitte med sig? 

Hvordan håndterer du det, hvad er 
der af værktøjer og hvad duer for 
dig? Det er bla. det, som temaet her 
behandler. 

Sammen online
De af os, der er trygge ved internet 
og digital kommunikation, kan kaste 

os over FaceTime, Skype, Zoom og 
hvad det nu alt sammen hedder. 
Husk at FaceBooks Messenger også 
kan bruges til at videosnakke.  

Prøv at være sammen online. Ikke for 
bare at sige goddag-hvad-nu-farvel, 
men prøv at holde åbent, skænke 
the, kaffe, øl eller vin op og læne jer 
tilbage. Man kan også sidde online 
og se film sammen, læse sammen, 
småsludre og vrøvle sammen, bare 
man tager sig tiden til det. 

I takt med at pandemien tager af, er 
der måske nogle af disse nye vaner, 
vi kan tage med ind i fremtiden.  

Men ikke alle behersker det digitale. 
Så er der heldigvis telefonen og fx 

Kræftlinien, hvor der næsten døgnet 
rundt er nogen i den anden ende. 

Nu ved alle, hvordan det er
En ting er sikkert. Det er en stor fordel 
for os, for ældre, for immunsvækkede 
og andre, der er i en risikogruppe: Nu 
ved alle hvad begrebet ”isolation” og 
”risikogruppe” dækker over.  

I fremtiden vil du helt sikkert møde 
mere forståelse og mere vilje til at 
hjælpe. Mere deltagelse. 

Hele befolkningen har nu prøvet at 
leve som risikogruppe. Det er en 
erfaring, som vil ligge dybt i de  
generationer, der har været igennem  
COVID-19-pandemien, og som nu- 
værende og kommende risikogrupper 
kan trække på. 

Danmark har det været et særsyn at møde en person med maske. Vær ikke bange for at blive 
blandt de første i Danmark. Hellere stikke lidt ud end at blive smittet.
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Tre gange så høj risiko for at dø af en infektion med COVID-19. Det er den  
barske sandhed om kræftpatienter i et kinesisk videnskabeligt studie. Men  
smitterisikoen skal opvejes mod livskvalitet, især i den allersidste del af livet.

Det kan godt føles lidt som den gang 
man var barn, og ”alle de andre må 
og hvorfor må jeg så ikke?”, nu hvor 
Danmark åbner igen og folk strømmer 
ud i gaderne. 

Men det kan gælde dit liv, at du stadig 
passer godt på dig selv og din(e) 
pårørende, for med myelomatose er 
man i risikogruppen for at få alvorlig 
sygdom, hvis man bliver smittet med 
Corona-virus.

Det præciserede Sundhedsstyrelsen 
den 4. maj i et sæt nye retningslinier,  
hvor myelomatose specifikt er nævnt  
i oversigten over sygdomme og til- 
stande, hvor det må antages, at der 
en øget risiko for et alvorligt sygdoms- 
forløb med COVID-19.

Ekstra udsatte
Myelomatosepatienter i behandling 
med stoffer, der hæmmer immunfor-
svaret, er formentlig ekstra udsatte 
for at blive smittet.

Af Lisbeth Egeskov

For tidligt at slå håret  
ud og slippe gækken løs

Et videnskabeligt studie, der blev 
offentliggjort i tidsskriftet Cancer 
Discovery den 28. april, viste at 
for kinesiske kræftpatienter med 
COVID-19, var risikoen for at dø af 
sygdommen tre gange så høj som 
hos kinesiske ikke-cancerpatienter. 

Studiet omfattede 105 kræftpatienter 
og 536 patienter uden kræft med 
COVID-19.

Blandt alle kræftpatienter var det 
patienter med lungekræft, kræft 
med spredning til hele kroppen og 
blodkræft (herunder myelomatose), 
der havde den største risiko for at 
dø eller få et sygdomsforløb med 
alvorlige komplikationer.

Husk livskvaliteten
Så tænk dig godt om, og bed dine 
nærmeste om det samme, før I slår 
håret ud og slipper gækken løs. Man 
kan heldigvis godt nyde sommeren, 
mens man fortsætter med at holde 
afstand og spritte hænder.

Men man kan naturligvis ikke blive 
ved med at undvære sine kære. 
Sundhedsstyrelsen skriver da også i 
sine anbefalinger til personer i øget 
risiko, at hensynet til livskvalitet kan 
veje tungere end smitterisikoen hos 
personer, der er i slutningen af deres 
liv: 

”Det er vigtigt at balancere tiltag til  
at reducere smitterisikoen med hen- 
synet til livskvalitet. Personer i øget 
risiko, som er i sidste del af deres liv,  
har ofte et stort behov for at få det 
bedste ud af den sidste tid med deres  
pårørende. Her kan hensynet til livs- 
kvalitet veje tungere end hensynet til 
at reducere smitterisiko, og det kan  
overvejes kun at følge ovenstående  
forholdsregler i det omfang det skøn-
nes ikke at gå ud over den personlige 
kontakt.” 

De forholdsregler, der henvises til, 
kan findes på Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside: www.sst.dk Søg på 
”Håndtering af COVID-19: Anbefalinger 
til personer i øget risiko”
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Budskaberne fra myndighederne om at gå med mundbind eller maske har  
været tvetydige. På den ene side var der frygt for mangel på masker til  

sundhedspersonalet. På den anden side anbefalede man ikke danskerne at bruge  
mundbind eller maske. Dansk Myelomatose Forening mener, at korrekt brug  
af maske eller mundbind giver mening for de fleste myelomatosepatienter.

Vi har i mange år set borgere fra asia-
tiske lande bære mundbind på gaden,  
især omkring SARS- og MERS- 
udbruddene. Men også nu under 
COVID-19-pandemien. Og i Tyskland 
har myndighederne for længst påbudt 
brug af mundbind eller maske for alle, 
der bruger kollektiv transport eller 
bare skal ud og købe ind. 

Effekt?
Men ikke i Danmark. I hvert fald endnu 
ikke, da dette blad gik i trykken. 
Signalerne fra de danske myndigheder 
helt modsatrettede. Sundhedsstyrel- 
sens vejledning lyder: ”Nej, der er 
ingen grund til at bruge mundbind, 
da intet tyder på, at anvendelse af 
mundbind hos raske, som bevæger sig 
rundt i samfundet i al almindelighed, 
har en effekt på smittespredningen.” 

Men samtidig skriver Sundhedsstyrel- 
sen andetsteds, at hvis almindelige 

Af Carsten Levin

COVID-19 og maskespil

borgere bruger mundbind, risikerer 
man at komme til at mangle dem i 
sundhedsvæsnet. Det er alt andet lige  
ikke en særlig klar kommunikation.  

Intet under, at borgerne begynder at 
undres, og at journalister har gravet 
i årsagen til, at danskerne ikke skal 
bruge mundbind, selv om borgerne  
i mange andre lande skal. 

Åndedrætsværn (th.) giver bedre beskyttelse imod Corona-virus, men er dyre og svære at få 
fat på. Mundbind er derfor det realistiske valg. Der er i øjeblikket et videnskabeligt forsøg  
i gang med 6000 danske deltagere, der går med mundbind på deres arbejde. Det forsøg kan 
at ændre anbefalingerne om at gå med mundbind for risiokogrupperne eller for alle danskere.
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levmedmyelomatose.dk 

www.levmedmyelomatose.dk er udviklet som et 
nyttigt redskab til dig, der lever med myelomatose.

På hjemmesiden finder du blandt andet:

Ny patienthjemmeside

Sygdomsoplysning

Behandlingsmuligheder

Gode råd til kost & motion

Information til pårørende

Mindfulness øvelser

Og meget mere...

www.levmedmyelomatose.dk

Hold din telefons 
kamera over koden 
for at åbne linket.

DK-KYP-0420-00002 | Udarbejdet 24.04.2020

Maske, åndedrætsværk, visir?
Dansk Sygeplejeråd beskriver, hvordan deres medlemmer 
skal beskyttes, og hvad mulighederne er: Der er grund-
læggende to typer af mundbind/masker samt ”visir”. Det 
sidste er et stykke plastik båret foran hele ansigtet til 
beskyttelse mod spyt og partikler. 

Sundhedspersonalet skal bruge de almindelige kirurgiske 
masker (mundbind), når de arbejder med inficerede pati- 
enter, fx COVID-19-ramte. I stedet for den kirurgiske maske 
kan man anvende visir. Selv om luften ikke filtreres, beskyt-
ter det mod stænk og direkte overførsel af partikler, og har 
den fordel, at det også dækker øjnene. 

Til arbejde med hårdt inficerede patienter anbefales det, 
der kaldes FFP3 åndedrætsværn. Disse ligner de masker, 
håndværkere kan anvende mod fx støv. FFP3 åndedræts- 
værk anvendes til arbejde med ”alvorligt syge patienter 
med COVID-19”. 

Det er altså hvad de danske sygeplejerskers fagforening 
skriver. 

Et personligt valg
Når udmeldingerne er modstridende, må man selv tage 
stilling. Nogle myelomatosepatienter er ”helt raske” og 
har stærke immunsystemer. De kan formodentlig vælge 
at undlade maske. 

Men de fleste myelomatosepatienter har svækket immun- 
system og er måske også nyligt behandlet eller aktuelt  
i en behandling, der også svækker immunsystemet. Mye- 
lomatosepatienter er da også specifikt nævnt i Sundheds- 
styrelsens præcisering den 4. maj af, hvilke grupper der 
er i særlig risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb ved 
smitte med Covid-19. 

Tag mundbindet rigtigt af
En af grundene, myndighederne angiver til ikke at anbefale  
brug af mundbind er, at forkert brug kan give falsk sikker-
hed og føre til infektion. Hvis dit mundbind har filtreret 
spyt-partikler, der er inficeret med virus, så sidder de jo 
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udenpå. Og ved efterfølgende  
berøring, kan du overføre dem til dine 
hænder og alligevel blive smittet. 

Så bruger man masker eller mund-
bind, skal det tages rigtigt af uden  
at røre ved ydersiden. Håndhygiejnen 
er derfor ekstremt vigtig i forbindelse  
med, at man tager maske eller 
mundbind af. 

Mundbind virker kun i kort tid
Det realistiske valg for myelomatos-
patienter og andre i risikogruppen er 
den kirurgiske maske, mundbindet. 
Åndedrætsværnet er dels dyrere og 
svært at få fat på - og dels er det 
ubehageligt at bære i længere tid. 
Og så er der måske god grund til at 
reservere dem til de særligt udsatte  
i sundhedssektoren. 

Ved redaktionen slutning kunne 
mundbind købes på apoteket enkelt- 
vist eller i æske med 50 stk. og i 
mange netbutikker til 500-1000 kr. 
for en æske. 

- Men husk, at et mundbind holder 
op med at virke efter en halv til en 
time. Når man trækker vejret, bliver 
papiret efterhånden vådt, og så kan 
viruspartiklerne trænge igennem, 
advarer allergi- og lungespecialist 
Henriette Enevoldsen. 

I Tyskland, hvor mundbind eller maske 
nu er obligatorisk under indkøb,  
offentlig transport osv. må man bruge 
almindelige tørklæder og hvad man 
nu kan skaffe, indtil man kan få fat  
i rigtige mundbind.  

Dette fraråder lunge- og allergispecia- 
list Henriette Enevoldsen dog, da 
stoffet som regel ikke er tæt nok til 
at beskytte mod viruspartiklerne og 
folk tit går med den samme hjemme- 
lavede maske for længe. 

Pilen peger på hospitalet
Det er ganske bekymrende for im-
munsvækkede myelomatosepatienter 
at risikere smitte med COVID-19 og 
for den sags skyld med andre infek-
tioner.  

Pilen peger derfor på de afdelinger, 
der behandler myelomatosepatienter 
og andre immunsvækkede. 

Dansk Myelomatose Forening mener, 
at afdelingerne for blodsygdomme 
bør give klare anvisninger på, hvad 
patienterne faktisk bør gøre. Også 
uden hensyn til, hvad Sundheds-
styrelsen kommer med af skiftende 
meldinger, hvis disse blot gives for at 
forhindre hamstring af mundbind og 
masker.  

Og afdelingen bør anvise, hvordan 
immunsvækkede myelomatosepati- 
enter bør sikre sig - med fx mundbind, 
håndsprit og andre værnemidler. Også  
i hospitalets overfyldte elevator, under  
indkøb og når hjemmehjælpen og 
hjemmesygeplejen kommer. 

Spørgsmålet er, om afdelingerne ikke 
burde uddele mundbind til de særligt 
udsatte patienter. De kender patien-
terne bedst og ved, hvem der har 
behov. Hvorfor bruge for tusinder og 
atter tusinder af kroner på behand-
ling - og så undlade de helt simple og 
billige tiltag? 

Tag selv ansvar
Hvis du er immunsvækket på grund 
af din myelomatose eller din behand-
ling – eller begge dele – mener Dansk 
Myelomatose Forening, at du bør 
overveje at anvende mundbind eller 
maske i det offentlige rum. 

- Tal i hvert fald med din behandlings- 
anvarlige læge på den afdeling, du er 
tilknyttet, om det er fornuftigt for 
dig at beskytte dig med mundbind 
eller maske, når du handler, bruger 
offentlig transport, møder op til kon-
trol osv. – eller om dit immunforsvar 
er godt nok til, at du kan opføre dig, 
som om du ikke er i en risikogruppe, 
siger formand for Dansk Myelomatose 
Forening, Søren Dybdahl.

Hvis du er immunsvækket  
på grund af din myelomatose 

eller din behandling – eller 
begge dele, mener Dansk 

Myelomatose Forening, at 
du bør overveje at anvende 
mundbind eller maske i det 

offentlige rum.
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Hvis du får Corona i mild grad, der ikke kræver indlæggelse, er her nogle  
gode råd til at få hostet bedre op og øge lungernes funktion. Rådene duer  

også under indlæggelse og til sygdom med hoste i al almindelighed.

Vi kender alle følelsen af, at der sidder  
noget på lungerne, som vi gerne ville 
hoste op. Men vi kan ikke. Med disse 
øvelser og tricks kan du øge mulig-
heden for at få hostet op og for at 
trække vejret bedre, når du er syg  
– og såmænd også når du er rask.

Det kan være hårdt at hoste slim op, 
men nogle forskellige teknikker kan 
gøre det nemmere:

 Brug stød: Tag en dyb indånding  
 og ånd langsomt ud med o-formet  
 mund. Forestil dig, at du skal puste  
 et lys ud – bare langsomt. Gentag  
 det 3 gange og slut af med et  
 hårdt og kraftigt host.

 Brug Pep-fløjte. Det lille plastic- 
 instrument kan købes på apoteket,  
 men måske har du fået en udleve- 
 ret under en indlæggelse. Hvis du  
 køber den på apoteket kan det  
 være en god ide at få hjælp til at  

Af Lisbeth Egeskov

Lungegymnastik og hosteteknik

 indstille modstanden rigtigt af en  
 lungefysioterapeut eller en læge.  
 Man opnår samme virkning som  
 ved stød, når man puster ud igen- 
 nem pep-fløjten 2 til 4 gange, før  
 man slutter med at hoste hårdt  
 og kraftigt. Gentag 5-10 gange om  
 dagen eller så ofte, du orker det.

 Brug dybe indåndinger. Rejs dig op  
 og træk vejret dybt og langsomt  
 ind og ud 5 gange. Når du har  
 trukket vejret ind for sjette gang  
 afslutter du med at hoste kraftigt.

Lungevævet falder sammen
Når man har en luftvejsinfektion og 
ligger i sengen, øges risikoen for at 
lungevævet falder sammen. For at 
modvirke det, kan du fx gøre disse 
tre ting:

 Sid op så meget som muligt, helst  
 i en stol. Når du sætter dig op  
 i stedet for at ligge ned, øges  
 mængden af luft, der kan komme  
 ned i lungerne. Sæt dig op mini- 
 mum nogle gange om dagen  

 i mindst 20 minutter ad gangen,  
 selv om du er dårlig. Det modvirker  
 sammenfald af lungevævet.  
 Generelt er det bedst at være  
 oppegående så meget som muligt,  
 når du har en luftvejsinfektion.

 Træk vejret dybt helt ned i maven  
 10 gange, gerne 4-5 gange om  
 dagen. Læg din hånd på maven.  
 Du skal kunne mærke din hånd  
 bevæge sig, når du trækker vejret  
 ind. Denne øvelse modvirker også  
 sammenfald af lungevæv.

 Læg dig på maven i 20 minutter et  
 par gange om dagen. Når du ligger  
 på maven forøges lungekapaciteten  
 og iltoptagelsen, og du kan bedre  
 få vejret, også bagefter. Det kan  
 også være lettere at hoste slim op  
 efter at have ligget på maven.
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En hårdt ramt gruppe patienter har været - og er stadig - mere isolerede end alle andre, der har 
isoleret sig selv hjemme hele foråret og forsommeren. Det er de ældre myelomatosepatienter, 

som ikke har internettet og en online-tilstedeværelse som sikkerhedsventil.

Bare fordi man er 90 år behøver man 
ikke være offline. Rigtig mange 
ældre finder selv ud af at komme på 
nettet, og så er der tit også børn og 
børnebørn og venner, som er klar til 
at hjælpe. 

Under COVID-19 selv-isolationen 
derhjemme er det en stor fornøjelse 
for mange at mødes på Facebook, 
FaceTime, Skype, Zoom o.s.v. Og at 
chatte, sms’se, sende billeder og 
småhilsener i et væk.

Men for dem, der ikke har en on-
line-tilstedeværelse som en del af 
deres verden, kan påbud og råd om 
at isolere sig og undgå at mødes med  
nogen, være tæt på isolationsfængsel. 

Af Carsten Levin

De dobbelt-isolerede  
myelomatosepatienter

”Jeg vil simpelthen ikke dø i denne tid,  
jeg vil have min familie, min mand, mine 

børn og forældre omkring mig når jeg skal 
herfra, jeg vil ikke dø på denne måde,  

 jeg vil dø med værdighed!” Foto: iStock
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Og det er ikke en nyhed, at isolation 
kan være psykisk skadeligt.

Aftenskoler, bridge-klubber, caféer, 
biblioteker, koncerter – alt har været 
frarådet, aflyst og lukket, og er kun 
så småt ved at åbne igen.

Får dette ikke snart en ende?
Marie Lawætz, chef på Kræftlinien, 
Kræftens Bekæmpelses telefon- 
tjeneste, fortæller at de under  
COVID-19-pandemien er blevet kon- 
taktet af patienter, der føler sig ekstra 
isolerede og ensomme, og som giver 
udtryk for ”om dette her ikke snart 
får en ende”, og som oplever stigende 
modløshed. 

Marie Lawætz forklarer, hvorledes 
man under COVID-19 i særlig grad 
er opmærksom på dem, der bliver 
dobbelt-isolerede, fordi de måske 
ikke har familie og venner, og derfor 
rammes ekstra hårdt, når de ikke må 
deltage i de gængse underholdnings- 
og sociale aktiviteter. 

Marie Lawætz forestiller sig også, at 
det nok ofte er børn og børnebørn, 
der hjælper deres ældre pårørende 
med at komme på nettet, så netop 
de grupper, der ikke er online, måske 
er ekstra sårbare, fordi nogle af dem 
også er uden nære pårørende.

De vil deres liv, de vil gerne  
have mere liv
Kirsten Heldbjerg, Psykolog på Kræft- 
linien, taler med dem, der ringer ind  
og har behov for hjælp. Og hun har 
under COVID-19-pandemien talt med 

en del ældre, som er pænt oppe  
i årene, som ikke kan det der med  
FaceTime og alt det med internettet. 
De kan føle sig ekstra ensomme. 

Kirsten Heldbjerg fortæller:
– Dem jeg har talt med, har boet på 
plejehjem, hvor deres pårørende ikke 
må besøge dem og hvor de allerede 
er belastet af deres kræft. Så truslen 
om Corona oven i kan være voldsom. 
Min erfaring er, at selv om folk er 
oppe i årene og har været truet på 
deres liv, så vil de fortsat deres liv 
og de vil gerne have mere liv. De vil 
rigtig gerne have oplevelser og følge 
deres familiemedlemmer.

– Så på den måde bliver Corona en  
stærk trussel mod dem. Og de føler 
sig forpligtet til at blive inde og 
hjemme og til ikke komme ud, hvor 
de risikerer smitte fra andre menne- 
sker. Det, de kontakter mig om er,  
hvordan man lever med denne her 
dobbelt-trussel: Både at have en 
alvorlig kræftsygdom og så Corona- 
truslen oven i, siger Kirsten Heldbjerg.

At være en del af menneskeheden
Kirsten Heldbjerg fortæller også, at 
en særlig gruppe er de mennesker, 
der grundlæggende lever ret ensomt, 
fordi de har haft nogle svære vilkår i 
livet. 

– De bliver ekstremt afskåret, når de 
ikke må komme på væresteder og  
lignende steder, hvor de oplever at 
være en del af menneskeheden. Det 
de siger er, at de kender simpelthen 
ikke nogen, de kan ringe til eller 

FaceTime med, og der bliver Kræft- 
linien det sted, hvor de kan nå og tale 
med et helt almindeligt menneske”, 
siger hun.

Jeg vil ikke dø i denne tid!
En tredje type, der ringer fordi de kan 
føle sig meget presset i denne situa-
tion, er mennesker der er så alvorligt 
syge, at de ved, at de snart kommer 
til at dø af deres kræftsygdom. 

– En sagde direkte: ”jeg vil simpelthen 
ikke dø i denne tid, jeg vil have min 
familie, min mand, mine børn og  
forældre omkring mig når jeg skal 
herfra, jeg vil ikke dø på denne måde, 
jeg vil dø med værdighed”, fortæller 
Kirsten Heldbjerg.

– Der har været begrænsninger for 
besøg, antal gæster og besøgsvarig-
hed, og det gav hende jeg talte med, 
anledning til at tænke på, hvordan 
afskeden med de nære skulle være, 
for at være ok”, fortæller hun.

– Vi har på Kræftlinien kunnet rumme 
patienternes fortvivlelse, og også fx 
kunnet ringe til et konkret hospice 
og høre om deres forholdsregler. Og 
vi har kunnet tale med dem om, at 
situationen måske når at bedres, 
inden de skal herfra. Det hjælpsomt, 
at de oplever at blive hørt om deres 
fortvivlelse, og at de kan snakke om  
udveje og ting, som man måske ikke  
har prøvet endnu”, siger Kirsten 
Heldbjerg.

Hun fortæller også, at man på Kræft-
linien i denne tid har været endnu 
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helbredsangst og råder til,at man 
taler med andre om sine bekymringer.

Det kan du gøre
Kender du fx til en, der på grund af 
COVID-19-tiltagene er helt alene, så  
husk at den gode gammeldags telefon  
virker. Du kan også gøre dem opmærk- 
som på Kræftlinien.

Du kan også selv godt tillade dig - som 
en der er i risikogruppen for at få  
alvorlig sygdom, hvis du bliver smittet 
– at ringe til familie og venner noget 
oftere. Det bør de kunne rumme. 
Og du kan altid ringe til Kræftlinien.

Kræftlinien: Ring eller skriv til en rådgiver
Under COVID-19-pandemien har der generelt været lukket de fleste steder, 
hvor man kunne møde op og tale med en rådgiver. 

Men immunsvækkede i risikogrupperne – herunder myelomatosepatienter  
– kan stadig ikke bare frit gå rundt. Dermed kan de måske stadig ikke 
møde op i Kræftens Bekæmpelses Kræftrådgivninger, selv om det nu er 
muligt at få lov til at møde op , evt. efter tidsbestilling. 

Men Kræftrådgivningerne rundt om i landet har også åbent for telefonisk 
henvendelse.

Man kan ringe til den landsdækkende Kræftlinien næsten hele dagen, fra 
9-21 og i weekenden fra 12-17. Telefonnummeret til Kræftlinien er 8030 1030  
og både pårørende og patienter er velkomne til at ringe.

Hvis man ikke vil ringe, kan man også indenfor åbningstiden komme 
direkte på chat (hvor man skriver sammen, red.) med en medarbejder på  
www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/kraeftlinjen/chatraadgivning/

mere large end man ellers kan være, 
og har brugt mere tid på telefonen og  
i kontakten med dem, der har særlige 
behov. Man har prioriteret dem højt, 
der ikke har andre kontaktflader. Så 
på den måde bliver Kræftlinien et 
sted, et sikkerhedsnet, for de mest 
pressede.

Gode råd fra Sundhedsstyrelsen
Angst på grund af frygten for sygdom  
kan blive forværret af at være alene 
med den. Både frygten for COVID-19 
og for den bagvedliggende cancer. 

Sundhedsstyrelsen beskriver det 
således på deres hjemmeside: ”Hel- 
bredsangst rammer især mennesker, 
som i forvejen er sårbare. Måske har 
man selv, eller et nært familiemedlem, 
en sygdom som gør, at man er i større 
risiko for at blive alvorligt syg, hvis man 
bliver smittet med ny corona-virus. 
Helbredsangst kan ramme alle.”

Sundhedsstyrelsen pointerer også, 
hvordan isolation øger risikoen for 

De mange frivilligt isolerede, som har god kontakt til familie og venner, har sandsynligvis lettere ved at komme igennem COVID-19-isolationen. 
Hvis man i forvejen mangler et stærkt netværk, og kun har sit sociale liv via klubber, foreninger, foredrag, sport eller gymnastik, kan det være 
sværere at være isoleret. Foto: iStock
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Hold op med at røre ved dit ansigt
Den hyppigste smittevej for virusinfektioner er via hænderne. Man får virus  
fra en smittebærer på hænderne, rører ved sit ansigt - og vupti er virus inde  
i øjne, næse eller mund. Men vi rører ved vores ansigt helt ubevidst mange 
gang i timen. Måske klør det på næsen, måske fik man lige noget i øjet,  
måske skal man lige stryge håret væk, skubbe brillen op eller noget helt  
femte.

Nogle mennesker har gennem mange år udviklet dårlige vaner (de er i hvert 
fald dårlige lige nu) som at pille næse eller bide negle. De vaner bør man skynde 
sig at slippe af med. Det er også en fordel i forhold til at undgå forkølelser, 
influenza og andre infektionssygdomme..

Bliv derfor bevidst om dine vaner: Hvornår og hvorfor rører du dig i ansigtet? 
Trænger brillerne til at blive justeret, fordi de hele tiden glider ned, så få det 
gjort. Sidder du ofte og hænger med hagen i hånden? Hold op! Det samme 
gælder neglebidning. Der bliver aldrig en bedre grund til at slippe af med vanen 
end Corona. Du kan måske prøve at holde hænderne beskæftiget  
med noget andet: Strikketøj, mobil (husk at spritte den af) eller knække fingre.

Hav også altid en pakke papirlommetørklæder med i lommen eller tasken,  
så lommetørklædet kan danne barriere mellem dine fingre og dit ansigt, hvis 
du trænger til at klø dig på næsen, rette på brillen osv. Så har du også noget 
sanne ved hånden til at nyse i til enhver tid.

Papirlommetørklæder duer også, når du ikke vil røre direkte ved dørhåndtag, 
gelændere på trapper og rulletrapper, elevatorknapper, træk-ud-knapper på 
toiletter, vandhaner, håndtag og stropper i bus, tog og metro. Kort sagt alt  
det i det offentlige rum, som egentligt er beregnet til at blive rørt ved med 
hænderne, men som man ikke skal røre direkte ved i disse tider. LE

App til online konsultationer
Vil man undgå at sidde i et overfyldt 
venteværelse, har Danske Regioner 
udviklet en ny app til mobiltelefonen, 
som kan bruges til online konsulta- 
tioner mellem borgere og praktise- 
rende læger, andre speciallæger,  
psykologer, fodterapeuter, fysiotera- 
peuter osv. App’en hedder ”Video-
konsultation” og kan hentes via App  
Store eller Google Play. Vil man hellere 
tale med sin behandler på compute-
ren, kan man også finde ”Videokon-
sultation” til computeren på sund-
hed.dk LE

Slut forbudt med  
stoflommetørklæder 
Nej – er det korte svar på, om  
ældre mænd ikke kan bruge deres 
stoflommetørklæde i stedet for 
papirlommetørklæder. Stof- 
lommetørklæder er nemlig ikke 
rene mere, når de bare én gang 
har været oppe af lommen. 

Tænk også på andre. Hvis man er 
smittebærer uden symptomer, 
kan man smitte mange menne-
sker, hvis man pudser næse i sit 
stoflommetørklæde, lægger det 
tilbage i lommen og bagefter rører 
ved dørhåndtag og andet, som 
mange andre også rører ved. For 
slet ikke at tale om, at lommen 
bliver en uhyggelig smittebombe. 

Så slut forbudt med stoflomme-
tørklæder nu. Utallige hustruer 
har nok tigget deres mænd om 
det i mange år, men der har 
aldrig været et bedre tidspunkt 
til at lægge stoflommetørklædet 
på hylden end nu. LE

Prioritering af respiratorpladser 
Flere danske kræftlæger har i foråret udtrykt deres bekymring for, at 
kræftpatienter ville blive valgt fra, hvis der opstår en situation i Danmark, 
hvor der ikke er respiratorpladser nok til de patienter, der har brug for dem. 
Denne situation er set i andre lande, men har heldigvis endnu ikke været 
aktuel i Danmark.

Formanden for Etisk Råd, Anne-Marie Gerdes, har sagt til flere medier, at 
hun deler bekymringen, men ikke kun for kræftpatienters vedkommende, 
men at hun fryger at alle, der er syge og gamle, kan risikere at blive valgt 
fra i det værst tænkelige scenarie. Hun efterlyser derfor i Onkologisk  
Tidsskrift, at vi i Danmark får lavet klare og gennemsigtige retningslinjer, 
så det er kendt, hvem der skal have respiratorpladserne, hvis der ikke er 
nok til alle. Dette har man fx gjort i Schweitz og England. LE
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Hvad betyder Coronavirussen for mig? Bliver jeg syg? Hvordan  
undgår jeg smitte? Bekymringerne fylder især hos kræftpatienter og  

pårørende, der er i den særlige risikogruppe. Men ifølge rådgivningsleder  
Peter Genter, Kræftens Bekæmpelse, kan vi lære at styre bekyringerne.

Nedlukningen af Danmark har været  
en traumatisk oplevelse for mange. 
Kræftpatienter og pårørende har be-
kymret sig ekstra meget. De befinder 
sig i en helt særligt sårbar situation,  
da de i forvejen er belastede af 
sygdom: 

- Det er en alvorlig og truende situa- 
tion for mange kræftpatienter og på- 
rørende. Og det er indgribende i vores 
liv. Det er klart, at vi bliver bange. For 
kræftpatienter og pårørende er det 
meget reelle bekymringer, forklarer 
Peter Genter. 

Peter Genter er psykolog og til daglig 
rådgivningsleder i Herlev, hvor han 
har stor erfaring med at tale med 
kræftpatienter og pårørende om de 
tanker og følelser, der fylder, når man 
har kræft inde på livet.  

Af Didder Oppermann 

Sådan får du styr på dine bekymringer 

Peter Genter er psykolog og til  
daglig rådgivningsleder i Herlev.  

Foto: Henriette Bonde.
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Gennem de sidste to år har han gen-
nemført kurser for kræftpatienter 
og pårørende med henblik på at gøre 
dem mere robuste til at komme godt 
gennem de ofte belastende kræft-
forløb. 

Balance mellem sygdom og liv
Et omdrejningspunkt i kurserne er at 
finde en balance mellem ens fokus 
på sygdom og ens øvrige liv. Og ikke 
mindst arbejde på at kunne handle 
på reelle bekymringer og lade de 
øvrige bekymringer fare: 

- De redskaber, som vi arbejder med 
i forhold til at øge robustheden, 
kan også tages i brug i forhold til at 
håndtere Coronavirussen, som fylder 
rigtig meget i vores bevidsthed, 
fortæller Peter Genter

- Selvom situationen ændrer sig hele 
tiden – også dramatisk – så er det 
også værd at huske på, at vi menne- 
sker er robuste af natur og meget 
gode til at tilpasse os. Det gælder 
selvfølgelig også i denne situation, 
siger han.

Det er dog vigtigt, at alle kræft-
patienter og pårørende passer på 
sig selv og følger myndighedernes 
anvisningerne nøje. Man skal tage 
sine bekymringer alvorligt i forhold til 
sin egen sygdom og almentilstand, 
og er man i tvivl, skal man kontakte 
sin behandlende afdeling eller egen 
læge.

- Men når de forholdsregler er på 
plads, så er det vigtigt at kunne 
parkere vores bekymringer. Det kan 
nemlig blive for belastende for os 
selv, men også for vores børn, hvis vi 
bekymrer os for meget, siger Peter 
Genter.

Peter Genter foreslår konkret, at 
man prøver at begrænse sit fokus 
på Corona ved kun at tjekke nyheder 
og sociale medier én gang om dagen 
– og samtidigt aktivt vælger, hvor 
meget det skal fylde i samtaler med 
andre og i ens tanker:  

- Du kan styre dine bekymringer ved 
eksempelvis at afsætte et tidsrum 
hver dag, hvor du kan beskæftige dig  
med tanker relateret til Corona. Med 
andre ord: Det skal være dig, der  
bevidst styrer tankerne og afgør, hvor 
meget bekymringerne skal have lov 
til at fylde, forklarer han. 

Er min bekymring brugbar  
for mig?
I psykologien arbejder man med at 
skelne mellem tanker, der er brugbare, 
og tanker der er vigtige. 

Selvom bekymringerne for Corona er 
naturlige og reelle, og selvom virussen 
har store konsekvenser for vores liv, 
så må vi spørge os selv, om det er 
brugbart, at vi spekulerer på det hele 
tiden: 

Ved at undersøge bekymringerne 
ud fra om de er brugbare, giver det 
mulighed for, at man kan vælge en 
bevidst, ny balance mellem tankerne 
om Corona og det øvrige liv:  

- Vi skal alle tage vores nødvendige 
forholdsregler i forhold til virussen. 
Men når det er gjort, så bliver vi også 
nødt til at leve med en vis usikkerhed 
og en masse ubesvarede spørgsmål. 
Derfor er det vigtigt, at vi aktivt tager 
stilling til, hvor meget bekymringer 
om Corona skal fylde i vores liv, siger 
Peter Genter.

Dette er et uddrag af en artikel fra Kræftens 
Bekæmpelses hjemmeside.

Sådan kan du styre dine 
bekymringer
1. Handl på de reelle  
 bekymringer og læg en plan

2. Skru ned for nyhedsstrømmen  
 og breaking news 

3. Spørg dig selv, om dine  
 bekymringer er brugbare  
 for dig

4. Afsæt et fast tidsrum om  
 dagen, hvor du må bekymre  
 dig om Corona

5. Hold mere kontakt til andre  
 via telefon og internet, når  
 du er isoleret 

6. Når du ikke kan gøre som  
 du plejer, fyld din hverdag  
 med andre meningsfulde  
 opgaver
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Et host eller et nys kan flyve otte meter
Efter at sikkerhedsafstanden i det offentlige rum blev sat ned fra to til en 
meter, har mange i risikogruppen nok spurgt sig selv, om man stadig kunne 
føle sig sikker. Det kan man desværre ikke. Hvis man ikke ligefrem vil gå med 
en vest, hvor der står, at man er i risikogruppen, må man derfor springe for 
livet og zigzagge sig igennem det offentlige rum, når andre hoster eller nyser 
ud i luften.

Flere danske smitteforskere har i forbindelse med halveringen af sikkerheds-
afstanden udtalt til mediet Videnskab.dk, at dråber ved host eller nys kan flyve 
meget længere end en meter, og den amerikanske forsker Lydia Bourouiba, har 
i et videnskabeligt studie bevist, at partikler fra host eller nys kan spredes op 
til otte meter. Det er derfor, det er så vigtigt at hoste eller nyse i ærmet.

Partikler fra almindelig tale flyver typisk en til to meter, før de falder til jorden, 
så det giver stadig god mening for os i risikogruppen af holde os til en sikkerheds- 
afstand på to meter, når det er muligt. LE

Så længe kan Corona-virus overleve
En amerikansk forskergruppe har undersøgt, hvor længe Corona-virus kan 
overleve på forskellige overflader. 
 I luften kan virus overleve i en sky af partikler i op til tre timer. Det er to  

 timer længere end almindelig influenza-virus
 På pap kunne virussen overleve i 24 timer
 På en overflade af plast levede Corona-virus i op til tre døgn
 Virussen kunne også overleve i op til tre døgn på en overflade af rustfrit  

 stål

I praksis betyder det, at man skal tænke over, om der kan være virus på 
pakker, pizzabakker, madvarer og andet, man får leveret med pakkepost 
eller bud.

Man gør også klogt i at have i baghovedet, at virus kan sidde meget længe 
på vandhaner, dørhåndtag og gelændere, efter at andre har rørt ved dem. 

Mængden af levende virus falder dog hele tiden. LE 
Kilder: Videnskab.dk og New England Journal of Medicine

Remdesvir og andre  
behandlinger
EMA, EU’s sundhedsmyndighed,  
har i maj anbefalet brugen af 
stoffet Remdesvir, både til  
Corona-patienter, der har brug 
for respirator, men også til ind-
lagte patienter, der har brug for 
at ligge med ekstra ilt. Anbe- 
falingen skyldes gode, foreløbige 
resultater fra de studier, der er 
i gang med at teste virkningen 
af Remdesvir. Det er allerede nu 
bevist, at behandlingen forkorter 
den tid, patienten skal ligge i 
respirator. 
 
En anden behandling viser også 
lovende takter, og det er en 
kombination af tre anti-virus-
midler: Interferon beta1, lopinavir 
og ribavirin. Denne behandling 
afkorter sygdomsperioden fra 12 
til syv dage. 
 
I en videnskabelig artikel i Clinical 
Immunology fra maj, skriver en 
gruppe kinesiske forskere, at 
anti-inflammatorisk behandling 
på det rigtige tidspunkt i syg-
dommen er af stor betydning. 
De henviser til den voldsomme 
immunreaktion, der kaldes en 
cytokinstorm, som nogle pati- 
enter udvikler. Her anbefaler de 
antiinflammatorisk behandling, 
fx binyrebarkhormoner, IL-6- 
antagonister, JAK-hæmmere 
og cloroquin. Det sidste stof er 
et malariamiddel, men nyeste 
forskningsresultater viser, at det 
kan forøge dødeligheden. LE

Forskere vil følge alle med blodsygdomme
Kræftens Bekæmpelse støtter et forskningsprojekt, hvor alle COVID-19-patienter,  
som også har blodkræft, vil blive fulgt nøje. Blodkræftpatienter er alle i risiko- 
gruppen, og ved at følge tæt, hvordan sygdomsforløbet er hos dem, håber 
forskerne at blive klogere på, hvilke kendetegn ved patienten, der afgør, om  
de får et alvorligt forløb. LE
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Kamil Özden var 46 år, levede sundt, trænede og havde styr  
på det hele, da han fik diagnosen myelomatose. Læs her om,  

hvordan han blev en anden efter diagnose og behandling.

Det var i starten af september 2016, 
at min læge henviste mig til Rigs-
hospitalet. Han gjorde det, efter at 
min kæreste, som er læge, ringede 
til ham og bad ham tage flere prøver. 
Hun havde kigget på mine tidligere 
prøver og kunne se, at der manglede 
nogle.

Det var efter to år med lav blodprocent  
og flere besøg på bl.a. Hvidovre lunge- 
klink med mistanke om astma, fordi 
jeg hostede og havde fået flere infek- 

Af Kamil Özden

Måtte opgive sit arbejde  
som fængselsbetjent

tioner, og besøg hos speciallæge, 
hvor jeg fik lavet kikkertundersøgelser 
at mavesæk og tarm.

Jeg kunne også mærke, at jeg blev 
meget hurtig træt og ikke kunne 
løfte så meget til træning. Jeg havde 
ellers været i god form, da jeg har 
trænet i mange år. 

Min praktiserende læge mente, at 
jeg skulle finde mig en anden hobby 
end at løfte vægte, for nu var jeg  
heller ikke så ung mere. 

De sidste blodprøver viste nu også, 
at blodprocenten var faldet yderligere, 
og at jeg havde for mange plasma-
celler.

Myelomatose - et chok
Efter knoglemarvsbiopsi og flere 
blodprøver på Riget var de ikke i tvivl 
om, at det var myelomatose.

Min M-komponent var 68, og 50 pro-
cent af min celler i knoglemarven var 

syge. Jeg skulle starte i behandling 
med det samme.

Det var noget af et chok, selv om jeg 
frygtede denne sygdom, men håbede 
på, at det ikke var så alvorligt. 

Nu stod en 46-årig stærk mand, der 
levede sundt, trænede og havde styr 
på det hele og havde fået kræft. 
Det var hårdt at køre hjem den dag 
sammen med min kæreste.

Reaktionen
Da vi kom hjem fra Rigshospitalet, 
begyndte familien at ringe for at høre, 
hvordan det var gået. Jeg tog slet 
ikke min telefon de første par dage. 

Jeg var meget gal: ”Hvorfor mig?”  
og ”hvad har jeg gjort forkert?” og 
”hvorfor har min læge eller jeg selv 
ikke tænkt på denne sygdom før?” 

Der dukkede mange flere spørgsmål 
op i mit hoved: ”Hvad med mit arbejde 

P AT I E N T H I S T O R I E

IKKE LÆNGERE DEN SAMME MAND:
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Jeg startede op i behandling med 
Cyklofosfamid, Velcade og Dexame-
tason. Jeg skulle have fire kure af to 
uger og en uges pause imellem. Jeg 
responderede godt på behandlingen. 
Nu var sygdomstallene på vej ned, 
hvilket jeg og min kontaktlæge var 
begejstrede for.

Da jeg var var nået til uge fire begynd- 
te jeg at få kraftige smerter i fødder 
og senere i benene. På hospitalet 
kendte de til symptomerne, og jeg fik  
at vide, at det var på grund af Velcade. 

Så fik jeg i stedet Revlimid og Dexa- 
metason op til stamcellehøst,  

og mine to piger?” Den mindste var 
seks år og den store var 14.

To år forinden var jeg blevet skilt og 
havde fået ny lejlighed og ny kæreste. 
Jeg var startet på nyt kapitel i mit liv,  
men så kom sygdommen. Jeg syntes 
det var tarveligt, men sådan lå 
landet.

Komplikationer
Behandling var bare noget, der skulle 
overstås, så skulle jeg tilbage til min 
hverdag. Men det skulle vise sig at 
være meget mere kompliceret, end 
jeg troede.

højdosiskemobehandling og derpå 
stamceller retur i februar 2017.

Inden jeg nåede så langt, fik jeg 
desuden en blodprop i en vene i højre 
side af halsen på grund af det CVK 
(centrale venekateter), jeg havde fået  
opereret ind, og fik derfor blodfor- 
tyndende medicin som daglige injek-
tioner med sprøjte. 

Ikke optimal virkning
Jeg kom igennem højdosisforløbet 
med få dages indlæggelser. Men  
desværre fik jeg ikke det optimale 
ud af højdosis. Min M-komponent og 
lette kæder kom slet ikke så langt 
ned, som vi håbede på. 

Når livet ikke udvikler sig, som man ønsker det, er det en stor fordel at bo i et land som Danmark, hvor der bliver taget hånd om en og  
sundhedsvæsnet fungerer rigtig godt, mener Kamil Özden, der har haft myelomatose siden 2016. Foto: Carsten Levin.

P AT I E N T H I S T O R I E
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Og allerede to måneder efter var 
tallene begyndt at stige igen. 

Efterfølgende fik jeg Revlimid og 
Dexametason som konsoliderings-
behandling frem til december 2018. 
Selv om tallene stadigvæk ikke var 
helt nede - M-komponenten var 4,5 
- blev min kontaktlæge og jeg enige 
om at holde pause med den lange 
behandling og de mange bivirkninger. 

Som min kontaktlæge på Riget sagde, 
så ”har jeg det med at samle på 
bivirkninger.”

Jeg har i hele forløbet været meget 
glad for min kontaktlæge. Også selv 
om han til tider ikke lægger fingrene 
imellem og siger tingene lige ud. Jeg 
kan godt lide, at han er ærlig, selv 
om beskederne kan være hårde. 

Nu er der gået lidt over to år uden 
medicin, kun Gabapentin imod min 
neuropati. Jeg skal dog muligvis 
starte på behandling her i 2020, da 
tallene fortsat stiger stille og roligt.

Mange bivirkninger
Jeg har altid været glad for at træne. 
Dette prøver jeg at holde fast i, selv 
om overskud og styrken ikke er helt 
det samme. Jeg tror selv, at det har 
været en fordel, at jeg har været i 
god form inden sygdommens debut.

Alt i alt har det været hårdt, synes 
jeg, med så mange bivirkninger. Dårlig 

korttidshukommelse, neuropati, 
koncentrationsbesvær og angst. 
Sidstnævnte er blevet lidt bedre nu.

Livet udvikler sig desværre ikke altid 
som man selv ønsker det, eller som 
man siger: ”No one can fight against 
his destiny” Det trøster jeg mig med  
i hvert fald.

Når nu det er gået sådan med hel-
bredet, så er jeg utrolig glad for at bo 
i sådan et land som Danmark, hvor 
der bliver taget hånd om en, og hvor 
det hele bare fungerer så godt. Selv 
er jeg født i Tyrkiet, men har boet i 
Danmark det meste af mit liv.

Personalet på Rigshospitalet har 
været så søde under mine indlæg-
gelser og kontroller. Jeg er meget 
taknemmelig, og det glemmer jeg 
dem ikke for.

Jeg var ikke den samme
Som jeg skrev tidligere, troede jeg, 
at jeg kunne vende tilbage til min 
hverdag igen efter behandlingen 
var overstået, herunder også til mit 
arbejde som fængselsbetjent i et 
lukket fængsel.

I september 2017 efter et års syge-
melding, genoptog jeg mit arbejde 
med 10 timer om ugen. Jeg kan huske, 
at da jeg kom på arbejde, var det slet 
ikke det samme mere. Jeg var i hvert 
fald ikke den samme mere. Nu var 

jeg lige pludseligt nervøs for at gå 
på arbejde. Jeg følte mig sårbar og 
stresset. 

Selvfølgelig var det godt at se kolle- 
gerne og ikke mindst de indsatte. 
Dem får man en nær relation til, når 
man har været der i 18 år.

Jeg prøvede i fire måneder på nedsat 
tid, og måtte erkende, at jeg ikke var 
i stand til at passe det arbejde mere. 
Jeg syntes ikke, jeg kunne være en 
del af sikkerheden mere, så det var 
hverken forsvarligt for mig eller for 
mine kolleger. Jeg sygemeldte mig 
igen og blev sagt op i august 2019.

Lever en dag ad gangen
Selv om jeg havde accepteret, at 
jeg ikke kunne passe mit arbejde 
mere, så var det med tårer i øjnene, 
at jeg afleverede mine nøgler og 
uniformen, som har været en del af 
mig, og gik ud af fængselsporten for 
allersidste gang.

Heldigvis fik jeg uden de store pro-
blemer førtidspension, og fik ro på 
den del af livet.

I dag prøver jeg at bruge min tid på 
mine to piger og min kæreste, som 
har støttet mig utroligt meget. Jeg 
passer også min træning regelmæs-
sigt flere gange om ugen. Jeg lever 
en dag ad gangen, og glæder mig 
over tiden uden medicin og uden 
bivirkninger.

P AT I E N T H I S T O R I E
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Midt i en Coronatid bliver man taknemmelig for, hvor meget der bliver  
taget hensyn til os, gruppen af ’særligt sårbare’. Når det kan være fatalt  
at rage Corona og alle mulig andre tilstødende sygdomme til sig, er det  

trygt at opleve de mange tiltag for at forhindre smittespredning. 

I en seng på hospitalet…

Som en slags stamkunde gennem 
mere end fem år på Hæmatologisk 
afdeling på Herlev Hospital har jeg 
stor respekt for det arbejde, læger 
og sygeplejersker udfører. Vi har i 
Danmark adgang til stort set al den 
medicin og de behandlingsmuligheder, 
der er godkendt inden for myeloma-
tose. Myndighedernes kræftpakke- 
forløb sikrer desuden hurtigere diag-
nose og effektiv behandling for alle. 

Så langt så godt…

For når nu det ikke er myelomatose, 
men så meget andet, der er udford- 
ringen? Mellem jul og nytår sidste år  
fik jeg raget kighoste til mig, og lidt i 
knæ på immunforsvaret blev jeg  
– naturligvis – mere medtaget end de  
andre i familien, som alle blev smittet. 
Det blev til fem ugers indlæggelse. 
Hver gang lægerne syntes, jeg var 
klar til at komme hjem, kom noget  
i vejen. 

Bloggen

Af Søren Dybdahl
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Det kneb med at trække vejret, infek- 
tionstallene var for høje, siden blev 
jeg smitter med først RS-virus og 
siden VRE (Vancomycin-Resistant 
Enterococcus), en bakterieinfektion 
i tarmene, som er resistent over for 
behandling med antibiotika. Hver 
gang blev min indlæggelse forlænget, 
og kiloene raslede af.

Med lægernes ringe trøst om, at 
kigkoste kan drille i op til et år, blev 
jeg endelig sendt hjem i starten af 
februar. Jeg nåede således lige at 
være ovre det værste, inden landet 
blev lukket ned på grund af risikoen 
for COVID-19-smitte. 

Hvad skal et par ugers isolation fra 
omverdenen betyde, når man lige er 

kommet hjem fra fem ugers indlæg-
gelse i isolation på Herlev Hospital? 
Så jeg gik i frivillig isolation med 
udsigt til at skulle se samtlige afsnit 
af Hammerslag og Kender du Typen 
fra DR’s arkiv. Hellere det end at blive 
smittet endnu en gang.

Jeg har indtil nu været forskånet for 
at blive smittet med COVID-19. Men 
minderne om kighoste-anfald, der 
varede halve timer og som frarøvede 
mig min nattesøvn i mere end 14 
dage, gør mig taknemmelig over, 
at nedlukningen af samfundet ikke 
mindst sker af hensyn til gruppen af 
’særligt sårbare’ – altså dig og mig.

Corona-krisen har kostet mange  
virksomheder penge, flere er bukket  

under. Men som kræftpatient med  
øget risiko for at dø af enhver til- 
stødende sygdom, er jeg glad for, 
at myndighederne med Sundheds-
styrelses direktør Søren Brostrøm 
i spidsen, hele tiden har forsvaret 
nedlukningen med hensynet til 
(blandt andre) de særligt sårbare.

Sygdom kan ikke gøres op i penge. 
Alligevel vil debatten de kommende 
måneder nok gå på, om de hundrede 
af milliarder samfundet har tabt ved 
at lukke landet ned, har været det 
værd. Og her fra en seng på hospi-
talet skal der lyde: Ja tak, det var 
pengene værd. Og jeg skulle hilse fra 
min kone og mine børn, og sige at de 
også er ret glade for, at Corona ikke 
fik mig i denne omgang.

Længe før myelomatose giver symp- 
tomer og bliver til behandlingskræ-
vende blodkræft, sker der dramatiske 
ændringer i miljøet i knoglemarven, 
hvor både immunsystemets celler, 
signalstoffer og myelomatosecellerne 
befinder sig. Både antallet og arten 
af immunceller ændrer sig, viser et 
videnskabeligt studie (Zavidij,  
Haradhvala & Mouhieddine, 2020). 

Fx stiger antallet af dræberceller,  
samtidig med at antallet af en anden 
slags T-celler falder, nemlig dem som 
husker, hvilke bakterier, vira og unor-
male celler, immunforsvaret tidligere 
har mødt. Og monocytterne – som 
normalt udpeger fremmede proteiner 
eller cancer-overfladeproteiner for 
immunforsvaret - holder op med at 
virke, som de skal. Alle disse ændringer  

er med til at gøre det nemmere for 
myelomatose at udvikle sig uhindret. 
Men, påpeger forskerne bag studiet, 
ændringerne kan også muliggøre, at 
vi nu er et skridt nærmere en perso-
naliseret og tidligere behandling af 
den enkelte patient med forstadier 
til myelomatose, en behandling som 
kan rette sig direkte imod miljøet 
inde i knoglemarven. LE

Ændringer i immunforsvaret sker længe før der er aktiv sygdom

Kort nyt
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50-årige Susie Rasmussen løber et halvmaraton hver weekend.  
Men mindre kan også gøre det. Hun er begyndt at dyrke yoga og er  

begejstret for, hvordan det øger hendes velbefindende.

På trods af myelomatose og smerter 
er det vigtigt at træne og vedligeholde  
kroppens funktion. Men for at få 
trænet regelmæssigt, må man finde 
en træningsform, der ikke er ubehage- 
lig og også gerne giver glæde og siger 
pling i hjernens belønningscenter.

For Susie Rasmussen fra Aalborg 
har det altid været langdistanceløb, 
der har gjort hende glad. Derfor har 
det været et vigtigt mål for hende at 
kunne fortsætte med at løbe, efter 
hun som 45-årig fik myelomatose.

- Selv om jeg er i behandling med 
Daratumumab og Revlimid, og har 
været det konstant siden 2017, er jeg 
sluppet nådigt med få bivirkninger, 
og kan sagtens løbe langt alligevel, 
siger Susie Rasmussen.

- Jeg løber et halvmaraton hver 
weekend, og nogle gange oftere. Det 
giver mig så meget glæde og energi, 
både selve løbet, men også det sociale 

Af Lisbeth Egeskov

Find en træningsform, der virker for dig

samvær i løbeklubben før, under og 
efter vi løber, fortæller hun.

Det sociale har dog været minimalt 
under Corona-lukningen af samfun-
det, men så har Susie Rasmussen 
løbet alene – eller sammen med 
et par udvalgte løbemakkere på de 
brede strande i Nordjylland, hvor der 
er god plads til at løbe ved siden af 
hinanden og holde afstand.

Kroppen higer efter yoga
Før Corona prøvede Susie Rasmussen  
imidlertid yoga som led i et projekt- 
forløb på 12 uger med yoga for kræft- 
ramte i Kræftrådgivningen i Aalborg. 
Og det var noget af en åbenbaring 
for den dedikerede løber.

- Jeg har jo stadig bivirkninger som 
kramper, stive muskler og snurren  
i fødder og ben. Og her gør yoga altså 
underværker i kroppen. Ja, det er 
næsten som om kroppen higer efter 
det, siger hun.

De fleste af deltagerne i projektfor-
løbet var ældre end hende, og nogle 
sad på en stol og lavede yoga. 

- Man kunne deltage på et niveau, 
der svarede til ens fysik. Og det er jo 
netop det gode ved yoga, at det ikke 
kræver noget særligt at deltage. Man 
kan komme, som man er, siger Susie 
Rasmussen, der er fortsat med yoga 
på et hold i sin lokale fysioterapi 
efter projektet stoppede. 

- Jeg kan virkelig godt lide det, som 
yoga gør for mit velvære, siger hun.

Løb giver Susie Rasmussen (th.) så meget 
energi og glæde, at hun løber et halvmaraton 
hver weekend. Her var det det i Lübeck.

T R Æ N I N G  O G  G E N O P T R Æ N I N G
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Et veltilrettelagt forløb med genoptræning vil få dig lettere gennem  
sygehusindlæggelser og sygdomsforløb. Så tænk genoptræning ind som en del  

af dit forløb som myelomatosepatient allerede fra diagnosetidspunktet.

I kender det sikkert allesammen – 
hvordan man under behandling og 
indlæggelse på hospitalet føler sig 
fysisk afkræftet og mentalt udmat-
tet. Og hvordan man efter udskrivel- 
sen oplever træthed langt ud over  
rimelighedens grænser, selv efter 
helt almindelige daglige gøremål. 

Har man som myelomatosepatient 
behov for genoptræning efter behand- 
ling og hospitalsindlæggelse? Kan 
man som myelomatosepatient også  

Af Fysioterapeut Eva Jespersen,  
seniorforsker, Rehabiliteringsafdelingen, 
Odense Universitetshospital

God grund til fokus på genoptræning

opleve perioder med behov for gen-
optræning/træning i stabile sygdoms- 
faser? JA vil være mit klare svar til 
begge spørgsmål.

Spørgsmålet kan være, om man selv 
kan klare denne genoptræning, eller 
om man har brug for hjælp. 

Må ikke undervurderes
Der er nemlig god grund til at have 
fokus på genoptræning. 

Er du i et kræftpakkeforløb, er det 
naturligt, at lægerne i første omgang  
lægger kræfterne i at få dig behandlet  
og igennem forløbet uden for mange 

gener. Dette kan betyde, at genop-
træning og rehabilitering kommer i 
baggrunden med argumentet om, at 
det er vigtigere, at du overlever, end 
at du har mistet muskelmasse. 

Værdien af genoptræning skal man 
ikke undervurdere. Hos brystkræft-
patienter har man for eksempel set, 
at træning fører til, at man bedre kan 
modtage den fulde dosis kemoterapi 
til tiden. Det er altså en fordel at 
tænke genotræning ind allerede på 
diagnosetidspunktet. 

Et nyligt dansk studie har således 
vist, at et 10-ugers træningsprogram 
var muligt og sikkert at gennemføre 

Dette indlæg fra seniorforsker, fysioterapeut Eva Jespersen,  
beskriver de muligheder, der er for at få sundhedsprofessionel 
hjælp til genoptræning og træning. 

Artiklen beskriver mulighederne for hjælp, både i forbindelse med 
hospitalsindlæggelse, og i forbindelse med stabil sygdomsfase. 

Artiklen kommer også rundt om forskellen på genoptræning og 
rehabilitering og hvad man selv kan gøre for at bevare eller genvinde 
fysisk form og overskud. 

Hjælp til genoptræning og træning – og hvad du selv kan gøre

Det nytter at tænke genoptræning ind i sit sygdomsforløb,  
understreger fysioterapeut og seniorforsker Eva Jespersen.  
Foto: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.
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for nydiagnosticerede myelomatose-
patienter.

Selvom behandlingen af myelomatose  
er forbedret gennem de seneste årtier, 
er det ofte en voldsom omgang og 
med risiko for mange gener, som kan 
reduceres med den rette genop- 
træning og rehabilitering. Derfor er 
det også vigtigt, at du som myelo-
matosepatient minder lægerne og 
sygeplejerskerne om behovet for 
genoptræning og rehabilitering, hvis 
de skulle have glemt det. Og jo før du 
kommer i gang, jo bedre.

Mulighederne under indlæggelse
Ved udskrivelse fra hospital skal der 
jævnfør Sundhedsloven udarbejdes en 
genoptræningsplan, hvis det vurderes  
”at patienten har et lægefagligt 

begrundet behov for genoptræning”, 
som det er formuleret i Sundheds- 
lovens paragraf 84. Denne genoptræ- 
ning er et kommunalt myndigheds-  
og finansieringsansvar. 

Sagt på godt dansk – hvis sygdom 
og behandlingen af sygdommen har 
gjort, at man som patient har mistet 
funktionsevne, så har man ret til en 
genoptræning. Denne genoptræning 
har kommunen til opgave både at 
udføre og betale. Det er altså gratis 
for dig som patient. Langt de fleste 
kommuner dækker også udgiften til 
transport.

Mulighederne i stabil  
sygdomsfase
Der er flere veje at gå, når du er  
kommet igennem behandlingen og 
er i stabil sygdomsfase. Nogle tilbud 

er gratis, andre fordrer noget egen-
betaling.   
 
1. Kommunerne kan vælge at bevillige  
 træning efter Servicelovens  
 paragraf 86, der foreskriver, at der  
 ”skal tilbydes genoptræning til  
 afhjælpning af fysisk funktions- 
 nedsættelse forårsaget af sygdom,  
 der ikke behandles i tilknytning til  
 en sygehusindlæggelse”. Dette  
 sker efter en individuel vurdering  
 og er vederlagsfrit. Det er forskelligt  
 fra kommune til kommune, om  
 udgift til transport også dækkes. 

2. Du kan få en henvisning fra egen  
 læge til privatpraktiserende fysio- 
 terapeut. Her er ingen dækning af  
 transport. 

REHPA i Nyborg er et af de steder i landet, som tilbyder rehabiliteringsophold for kræftpatienter. Det er gratis, men man skal visiteres af sin 
læge. Foto: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.
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3. Hvis du ikke fik genoptræning  
 umiddelbart efter hospitalsindlæg- 
 gelse, men efter nogen tid erkender,  
 at der faktisk er behov for det, kan  
 du bede om en genoptræningsplan  
 ved næste ambulatoriebesøg på  
 hospitalet. 
 
Hvad er forskellen?
Der er en tendens til at benytte  
udtrykkene ’genoptræning’ og ’reha-
bilitering’ i flæng. Men genoptræning 
knytter sig til sundhedsområdet, 
imens rehabilitering knytter sig til 
både sundheds-, social-, beskæftigel- 
ses- og undervisningsområdet. 

Hvis det ikke bare er din krop, der skal  
genoptrænes, men du fx også skal 
have afklaret din arbejdssituation, er  
det hele dit liv, der skal rehabiliteres.

For nogle er det nok at benytte den 
kommunale genoptræning, som især 
handler om at genvinde fysisk funk-
tionsevne. Der kan også være andre 
kommunale tilbud. Spørg i kommunen 
eller søg på sundhed.dk.

Et andet tilbud kan være et ophold 
på REHPA (Videncenter for Rehabili- 
tering og Palliation) i Nyborg, der 
tilbyder rehabiliteringsophold for 
kræftpatienter. Her får du mulighed 
for at genvinde såvel fysisk, som 
psykisk, social og eksistentiel funk- 
tionsevne og fodfæste igen. 

Hvad du selv kan gøre
For alle mennesker gælder det, at der 
er en lang række sundhedsgevinster 
ved at holde sig fysisk aktiv: Dette 

gælder ikke mindst, når man har en 
kronisk sygdom som myelomatose. 
Selvom god fysisk form ikke i sig selv  
kan løse alle bekymringer og udfor-
dringer, så giver det et større overskud 
til at kunne imødegå og mestre disse. 

Under behandling og hospitalsophold 
er opgaven at være så fysisk aktiv, 
som behandling og knoglestatus 
tillader. Det kan være rigtig svært  
– både fordi du måske slet ikke føler 
dig oplagt, og fordi hospitalsmiljøet  
ofte ikke indbyder til det. Lad hospi-
talets fysioterapeuter og øvrige 
personale vejlede dig i, hvordan du 
bedst holder dig i gang. 

Kerneydelsen på hospitalet ER  
behandling, og det vil derfor også 
være det, lægerne og plejepersonalet  
tænker mest på. Derfor kan det nogle 
gange være nødvendigt, at du selv 
gør opmærksom på, at du gerne vil 
have lov at tale med en fysioterapeut. 

Når sygdommen er i ro, kan der være  
særlige forhold, der skal tages hensyn 
til, eksempelvis skøre knogler eller 
føleforstyrrelser i hænder og fødder. 
Her vil det være vigtigt for dig at få 
tilrettelagt din træning hos en fysio- 
terapeut i kommunalt- eller privat regi. 

Fysioterapeuten kan også vejlede dig 
i forhold til at være alment fysisk  
aktiv på en måde, der er forenelig 
med din situation. Men ellers gælder 
de samme anbefalinger fra Sundheds- 
styrelsen som til alle andre voksne 
danskere:

a. Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter  
 om dagen. Aktiviteten skal være  
 med moderat intensitet og ligge ud  
 over almindelige kortvarige daglig- 
 dagsaktiviteter. Hvis de 30 minutter  
 deles op, skal aktiviteten vare  
 mindst 10 minutter. Moderat  
 intensitet er fysisk aktivitet, hvor du  
 bliver lettere forpustet, og hvor du  
 kan tale med andre imens. 

b. Mindst 2 gange om ugen skal der  
 indgå aktiviteter af mindst 20  
 minutters varighed, som vedlige- 
 holder eller øger konditionen og  
 muskel- og knoglestyrken.    

c. Lav udstrækningsøvelser mindst  
 2 gange om ugen af mindst 10  
 minutters varighed for at vedlige- 
 holde eller øge kroppens bevæge- 
 lighed. Udfør desuden regelmæssigt  
 øvelser for at vedligeholde eller øge  
 balanceevnen. 
 
For yngre under 65 år gælder det, at 
aktivitet a og b gerne skal nå en høj 
intensitet, hvor du føler dig forpustet 
og har svært ved at føre en samtale. 

Og så skal man lade være med at slå 
sig selv oven i hovedet i de perioder, 
hvor det ikke lige lykkes at finde 
overskud til træning – det samme er 
nemlig tilfældet for 29 procent af alle 
voksne danskere. 

Men prøv så at sige til dig selv, at lidt 
er bedre end ingenting, og klap dig 
selv på skulderen, hvis du får gået en 
lille tur eller tager trappen en ekstra 
gang!

T R Æ N I N G  O G  G E N O P T R Æ N I N G
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Er man i behandling med morfinpræparater for smerter, bør man skrue lidt  
ned for trænings-intensiteten. Musklerne får ikke så meget ilt, som de plejer,  

så udholdenheden er nedsat. Der kan også være svimmelhed.

Mange myelomatosepatienter må 
tage morfinpræparater for smerter  
i skelettet, især i ryggen efter sam-
menfald. Det kan være nødvendigt 
i kortere eller længere tid - eller 
måske permanent. 
 
Der er dog ingen grund til at opgive 
fysisk træning, selv om man tager 
morfin. For træning kan i mange til-
fælde være godt til at holde kroniske 
smerter nede. Men man skal måske 
træne lidt anderledes, når man får 
morfin, lyder det fra amerikanske 
Mayo Clinic i en artikel om træning 
på opioider. 
 
Problemer med balancen 
I artiklen rådes patienter til at justere 
deres normale træningsrutiner. For 
eksempel ved man, at mennesker på 
morfin falder oftere end de, der tager 
anden smertestillende medicin. Har 
man også – som de fleste myeloma-
tosepatienter – afkalkede og skøre 
knogler, er der grund til at passe 
ekstra på under træning, hvis man 

Af Lisbeth Egeskov 

Træn ikke for hårdt på morfin

føler, at morfinen gør en svimmel og 
påvirker balancen. 
 
Derfor kan det være en god ide at 
skifte mountainbiken eller cyklen ud  
med en motionscykel hjemme i stuen. 
Så kan man cykle trods svimmelhed, 
og risikoen for at vælte på cyklen er  
så godt som elimineret. Man kan også  
bruge maskiner i træningscentret, 
som heller ikke sådan lige vælter. 
 

Mindre anstrengelse 
Nogle får kvalme eller forstoppelse 
af morfin, og det gør det ubehageligt 
at anstrenge sig, som man gør ved 
træning. I det hele taget bliver man 
mindre udholdende, fordi morfin-
præparater sænker både hjerterytme 
og vejrtrækningshastigheden. Det 
giver mindre ilt til musklerne, så 
man bliver hurtigere træt og ikke kan 
træne så hårdt som normalt. 
 
Plejer man at løbe, og er det blevet 
ubehageligt, anbefaler Mayo Clinic, 
at man skifter løb ud med gåture. 
Hvis man også er svimmel, bør man 
gå på et fladt, jævnt underlag som 
et fortov eller asfalt. Hvis der ikke er 
svimmelhed, kan man dog godt gå  
i bakket terræn i naturen. 
 
Man kan fx også skifte aerobic eller 
anden hård træning ud med træning 
i vand, som er mere skånsomt ved 
kroppen og mindre anstrengende.  
 
Et andet råd er at skære ned på 
træningstiden. Plejer man at træne 
en time ad gangen, kan man skære 
tiden ned til det halve. 

Skift cyklen ud med en motionscykel, der ikke 
kan vælte, hvis du får morfin og er svimmel. 
Foto: iStock
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Myelomatose kan opdages på mange måder. Nogle bliver urimeligt trætte, forpustede  
og udmattede på grund af blodmangel, andre får rygsammenfald, knoglebrud,  

nyreproblemer, infektioner eller noget helt femte. Er du allerede myelomatosepatient  
eller pårørende, vær opmærksom på symptomerne – de kan også være tegn på tilbagefald.

Nogle af symptomerne på myeloma- 
tose samles under betegnelsen CRAB, 
der kommer fra de engelske udtryk 
Calcium, Renal failure, Anemia, Bone  
lesions. Eller på dansk: Højt kalkind-
hold i blodet, nyreproblemer, blod-
mangel og knogleskader. 

Udover disse fire symptomer måler 
man også status på myelomatosen 
ved at kontrollere blodet for indika-
torer: M-komponent, et proteinstof 
der dannes af cancercellen, og balan-
cen mellem to typer proteiner i blodet 
(Kappa og Lambda, også kaldet lette 
kæder). Disse proteiner dannes af 
cellerne i knoglemarven, og typisk 
vil cancercellerne danne én af disse 
typer. Derfor kan ubalance imellem 
dem være et udtryk for omfanget af 
sygdommen. 

Grunden til at man er så opmærksom 
på blodtal, nyrer og knogler er, at man 

Af Carsten Levin

De mest almindelige  
symptomer på myelomatose

ikke nødvendigvis kun planlægger  
behandling ud fra de målbare kræft-
tal, men også i høj grad ud fra risikoen 
for skader, der betyder noget for 
patientens livskvalitet fremover. 

Som med alt andet omkring syg-
domme og bivirkninger, så gælder 
dette også for myelomatose: Listen 
over alt det, der kan ske, når man 

har myelomatose, er kun en liste. 
Det betyder ikke, at netop du får 
det hele. De fleste får kun nogle af 
symptomerne, og nogle oplever dem 
kun i mild grad. 

I en artikelserie, der starter i dette 
nummer af Myelomatosebladet, 
gennemgår vi nogle af de sympto- 
mer og skader, der er typiske for mye- 
lomatose. Vi begynder med nyrerne.

Sådan kan målingen 
af kreatinin-indholdet  
i blodet ud, når man 
selv går på Sundhed.dk 
og tjekker sine blod- 
prøver. Normal- 
området for mænd 
over 18 år er: 60-105 
µmol kreatinin pr. liter. 
For kvinder over 18 år  
er det 45-90 µmol 
kreatinin pr. liter.
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Nogle myelomatosepatienter, men absolut ikke alle, oplever at deres  
nyrer bliver påvirket af sygdommen. Enten før de overhovedet bliver  

diagnosticeret - eller senere i forløbet. For nogle medfører behandlingen at  
problemet løses, i andre tilfælde skal man i dialyse i kortere eller længere tid.

Det er kun nogle myelomatosepati- 
enter, der oplever problemer med 
nyrerne. Men det er vigtigt at vide, 
at man skal være opmærksom på 
symptomerne på nyreskader, og også 
at overholde de råd, man modtager 
fra behandlingsstedet.  

Nogle af rådene vil omfatte hvor 
meget man skal drikke, især når man 
også får behandling. Andre af rådene 
kan omhandle, hvilke smertestillende 
midler man må anvende, med fokus 
på at undgå dem, der kan påvirke og 
belaste nyrerne. Det er især NSAID- 
præparater som fx ibuprofen og visse 
gigtmidler som fx diclofosfamid, der 
skal undgås. 

Myelomatose kan svække nyrerne på 
flere forskellige måder. En af måderne 
er, hvis knoglerne nedbrydes, for så 
stiger blodets kalkindhold kraftigt, 
og det belaster nyrerne.  

Af Carsten Levin

Nyreskader ved myelomatose

En anden måde, som myelomatose 
kan skade nyrerne på, er hvis mæng-
den af lette proteinkæder (Kappa eller 
Lambda), dannet af cancercellerne, 
stiger voldsomt og tilstopper de fine 
gange i nyrevævet. 

Vær opmærksom
Den afdeling og de myelomatose- 
specialister, der behandler dig, vil 
holde øje med din nyrefunktion. Den 
måles i de blodprøver, du får taget. 
Men du skal selvfølgelig også selv 
holde øje med symptomer fra nyrerne.  
Hvis din urin skummer, kan det 
skyldes at den indeholder for meget 
protein, og det er et faresignal.  

Du kan også selv holde øje med, om 
der er noget der tyder på væske-
ophobning i kroppen, fx om du ser 
oppustet ud i ansigtet, har hævede 
ankler eller dine ringe pludselig er 
blevet for små. 

De kendte symptomer på nyresvigt 
er væskeophobning og tørst, men 

Myelomatose kan skade nyrerne på flere 
forskellige måder. Hvis knoglerne nedbrydes 
hurtigt, stiger blodets kalkindhold kraftigt, 
og det belaster nyrerne. Hvis mængden af 
lette kæder – Kappa eller Lambda – i blodet 
stiger voldsomt, kan proteinet tilstoppe de 
fine gange i nyrevævet.
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der er også de mere uspecifikke 
symptomer som fx kvalme, træthed 
og evt. kløe. 

Det er derfor også vigtigt, at du holder 
din(e) behander(e) orienteret og 
straks giver besked, hvis du oplever, 
at noget er unormalt. Det kan være 
vigtigt. 

Behandling hjælper 
Hvis du har et eller flere af CRAB- 
symptomerne, (nyreproblemer,  
blodmangel, knoglebrud eller stigende 
kalkindhold i blodet), vil du med stor 
sandsynlighed blive sat i myeloma-
tose-behandling med det samme. 
Formålet med behandlingen vil være 
at nedbringe antallet af cancer-celler, 
og dermed også dannelsen af de 
stoffer, der giver nyreproblemer. 
 
Hvis der ikke er opstået varige skader 
på nyrerne, så vil behandlingen med 
stor sandsynlighed sig løse problemet.  

Hvis behandlingen ikke er så effektiv 
som forventet, vil man typisk skifte 
til andre behandlingsmetoder. Hvis 
behandlingen ikke løser nyreproble-
merne tilstrækkeligt hurtigt, kan det 
blive nødvendigt at indlede dialyse, 
det vil sige regelmæssig rensning af 
blodet ved hjælp af en maskine.  

Dermed undgås dels yderligere 
skader på kroppen, og dels mindskes 
påvirkningen af nyrerne.  

Dialyse
Dialyse kan både blive nødvendig 
som midlertidig forholdsregel, indtil 
myelomatosen er under kontrol, eller 
i længere tid, hvis nyrerne har lidt 
varig skade. 

Når behandlingen af myelomatosen  
helst skal løse eventuelle problemer  
med nyrerne, skyldes det ikke mindst, 
at man gerne vil have nyrerne i så 
god form som muligt med henblik på 

at patienten kan tåle fremtidige  
behandlinger imod sygdommen, 
hvoraf nogle belaster nyrerne. Så  
det er vigtigt, at nyrefunktionen er  
i orden – eller i hvert fald så god som 
muligt. 

Det er derfor vigtigt at huske, at selv 
om det langt fra er alle, der oplever 
problemer med nyrerne, vil man ved 
myelomatose altid være opmærksom 
på deres funktion.  

Redaktionen takker Thomas Granum 
Aagaard, afdelingslæge ved Afdeling 
for blodsygdomme, Herlev og  
Gentofte Hospital, for gennemlæsning 
og kommentering af denne artikel og 
tilhørende faktabokse. 

Gode råd om dine nyrer
 Fortæl din læge, hvis du får skummende urin, har  

 tegn på væskeophobning i kroppen eller får andre  
 symptomer på nyreproblemer.
 Væskeophobning i kroppen kan fx vise sig ved  

 hævede ankler, oppustethed, vægtstigning og  
 reduceret urinmængde. 
 Følg de råd du får, om hvad og hvor meget du skal  

 drikke, både under behandling og efter behandlingen. 
 Tag ikke medicin som NSAID-præparater (fx ibupro- 

 fen), der kan påvirke nyrerne, uden at rådføre dig  
 med din myelomatoselæge. Oftest anbefales i stedet  
 fx. paracetamol (Panodil) som smertestillende.

Måling af nyrefunktionen
Det hyppigst anvendte mål for nyrefunktionen er  
kreatininindholdet i blodet. Kreatinin dannes i musk-
lerne og udskilles i nyrene, og hvis nyrerne fungerer 
dårligt, vil kreatinindholdet i blodet stige. Kreatinin er 
ikke i sig selv farligt, men kan bruges som et mål for, 
hvor godt nyrerne renser blodet.

Kreatininindholdet i blodet kan dog også stige, hvis 
man fx har væskemangel (dehydrering), hvis man har 
spist meget kød eller trænet meget. Hos nyreraske 
personer vil kreatinin naturligt svinge fra dag til dag, 
så en mindre stigning er altså ikke nødvendigvis et 
udtryk for at nyrerne har taget skade.
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Den palliative indsats bør ifølge Sundhedsstyrelsen sættes  
ind allerede tidligt i et livstruende sygdomsforløb. Det sker bare  
ikke, og hver femte patient når at dø, inden hjælpen når frem.

Etisk råd beskriver det meget smukt 
og klart ”Den palliative indsats retter 
sit fokus mod lidelse og det lidende 
menneske”. Myelomatose er en livs-
truende og uhelbredelig kræftsygdom,  
og rigtig mange myelomatose-
patienter kan få brug for palliativ 
behandling.

Sundhedsstyrelsen anbefaler direkte, 
at palliativ indsats skal sættes ind på 
et tidligt stade af sygdomsforløbet 
for at øge livskvaliteten for mennesker 
med livstruende sygdom. 

Alligevel kommer mange så sent i 
palliativ behandling, at de gennem-
snitligt kun lever 39 dage efter at 
være blevet henvist. Og for mange 
kommer indsatsen ikke bare meget 
sent, men for sent: Hver femte af de  
henviste når at dø, inden de får hjælp.

Det problematiske heri bliver tydeligt,  
når det sammenholdes med et studie 
fra Vejle Sygehus, hvor det blev påvist, 

Af Carsten Levin

Tema om palliation

Palliation handler om meget mere end 
at lindre smerter i den allersidste tid. Det 
handler også om at sætte ind med støtte 
hele vejen rundt om patienten allerede 
tidligt i forløbet.

T E M A :  PA L L I AT I O N

at livskvaliteten for livstruende syge 
blev stærkt forøget ved individuelt 
tilrettelagte støtteforløb. Som det 
fremgår her i temaet, så handler  
palliation ikke blot om livets sidste 
fase, men også om hvad der går forud. 
En patient citeres sålides for at sige: 
”I har jo ændret mit liv”. 

Palliation handler altså ikke kun om 
den sidste korte tid eller tiden på 
hospice.

I artiklen om forbedring af de psyko-
sociale forløb i den palliative indsats, 
kan man læse, at psykologhjælp også 
bør være en vigtig del af den palliative  
støtte. Læs her om, hvorledes man 
har iværksat et projekt, der skal af-
dække behovet for psykologhjælp og 
hjælp fra en socialrådgiver i palliati-
onen.

I artiklen ”Familien har brug for en 
handlekraftig kontaktperson”, kan 
man blive klogere på de pårørendes 
situation. De er jo også rigtig hårdt 
ramt af deres næres sygdom. Der er 
et stort behov for klar kommunikation, 

forventningsafstemning og klare og 
forståelige rammer, så det fx er klart, 
om det er hustruen, der skal vaske 
sin mand og give ham medicin, eller 
om der kommer en hjemmehjælper 
eller en sygeplejerske og gør det. 

Klare linjer og overblik betyder meget, 
når livet bliver rigtig svært.
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Mange kræftpatienter bliver først henvist til palliativ indsats meget sent  
i sygdomsforløbet og på et tidspunkt, hvor de typisk blot har få uger tilbage at leve i. Knap  

hver femte dør, inden de overhovedet når at få den støtte, lægen har indstillet dem til.

39 dage. Så længe – eller kort – lever 
en kræftpatient typisk, efter at han 
eller hun er blevet henvist til speciali- 
seret palliativ indsats. Det viser Dansk  
Palliativ Databases nyeste årsrapport, 
som bygger på data fra i alt 10.086 
kræftpatienter, der var henvist til 
palliativ indsats i 2018.

Rapporten konkluderer, at talrige af  
patienterne først meget sent modta-
ger tilbuddet om den specialiserede 
indsats, der finder sted på hospice,  
i hjemmet, i plejeboligen eller på  
palliative afdelinger på sygehusene. 

Af Stine Overbye

Kræftsyge venter alt for længe på  
palliativ pleje og behandling

Der er store mulige gevinster for  
patienter og pårørende, hvis de kunne få 
adgang til en god, palliativ indsats langt 
tidligere i forløbet. Det ville kunne hjælpe 
patienterne med bedre lindring af fysiske 
og psykiske problemer og til at håndtere 
kræftsygdommen bedre, siger Professor, 

overlæge Mogens Grønvold, der er leder 
af forskningsenheden Palliativ Medicinsk 

Afdeling på Bispebjerg Hospital.
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Det resultat går stik imod Sundheds-
styrelsens anbefalinger om at tilbyde 
patienterne palliativ støtte tidligt i 
sygdomsforløbet. 

Formålet med indsatsen er at øge 
livskvaliteten hos mennesker med 
livstruende sygdom ved at forebygge 
og lindre smerte og lidelser og ved at 
støtte de pårørende. 

Hver femte døde, før hjælpen kom
Ifølge rapporten nåede 82 procent af  
de henviste kræftpatienter at komme 
i palliativ behandling – det er en svag 
stigning på blot én procent i forhold 
til både 2017 og 2016. 

Cirka hver femte – helt nøjagtigt 
18 procent – af patienterne nåede 
derimod aldrig at få opfyldt deres 
ønske om at modtage pleje og støtte, 
eftersom de døde eller fik det for 
dårligt, inden hjælpen nåede frem.

Mere end hver fjerde patient – 27 pro- 
cent – måtte desuden vente i mere 
end 10 dage på den palliative indsats, 
som lægen havde henvist dem til. 

Knap tre fjerdedele – 73 procent – af 
patienterne – fik den første hjælp 
senest 10 dage efter, at de var blevet 
indstillet til behandlingen. Det tal 
ligger betydeligt under standarden 
på 90 procent og er lavere end i 2017, 
hvor 75 procent fik hjælp inden for  
 10 dage. 

Geografien spiller ind 
Rapporten afslører, at postnummeret 
har stor betydning for, hvor længe 
kræftpatienter skal stå på venteliste 
til specialiseret, palliativ indsats. 

Region Midtjylland klarede sig bedst: 
Her kom 89 procent af patienterne 
til inden for 10 dage, mens navnlig 
Region Hovedstaden og Region 
Sjælland haltede gevaldigt bagefter 
med henholdsvis 60 procent og 67 
procent. 

Eller sagt med andre ord: I Køben-
havnsområdet måtte 4 ud af 10 
patienter vente i mere end 10 dage 

på den hjælp, de havde behov for og 
var henvist til. 

Problemet med for lang ventetid er 
stort set uændret gennem årene – og  
det er på trods af, at eksperterne er 
enige om, at det er vigtigt at rykke 
hurtigt, så patienterne, der i forvejen 
har gået rigeligt igennem, får den 
hjælp, de har så hårdt brug for i den 
sidste fase af livet. 

Kræftpatienter døjer typisk med 
smerter og andre symptomer, der 
skal lindres, og mange lider under 
angst, uro og sociale problemer. 
Også de pårørende har ofte brug for 
aflastning og hjælp i en vanskelig tid.  

Andelen af kræftpatienter, der i 2018 bliver tilbudt  
palliativ behandling senest 10 dage efter henvisningen 

Kilde: www.dmcgpal.dk/files/aarsrapporter/24_06_19_aarsrapport_dpd_2018_med_3_reglen.pdf
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Ifølge definitionen fra FN’s 
Verdenssundhedsorganisation,  
WHO, er målet med den pallia- 
tive indsats ”at fremme livs- 
kvaliteten hos patienter og 
familier, som står over for de 
problemer, der er forbundet 
med livstruende sygdom, ved 
at forebygge og lindre lidelse 
gennem tidlig diagnosticering  
og umiddelbar vurdering og  
behandling af smerter og  
andre problemer af både 
fysisk, psykisk, psykosocial og 
åndelig art.”

Læger bør henvise tidligere
Professor og overlæge Mogens  
Grønvold, der er leder af forsknings-
enheden Palliativ Medicinsk Afdeling 
på Bispebjerg Hospital, har været med  
til at udarbejde rapporten i samarbejde 
med bestyrelsen for Dansk Palliativ 
Database. Han understreger, at der 
stadig er et stort behov for at udvikle 
og forbedre den palliative indsats.
 
Blandt de anbefalinger, som Mogens 
Grønvold og de øvrige forfattere bag 
årsrapporten kommer med, er bedre 
adgang til den specialiserede pallia-
tive indsats, sådan at en større andel 
af patienterne får hjælp. Lægerne bør  
desuden have for øje at henvise til-
strækkeligt tidligt i sygdomsforløbet. 

Ubesatte stillinger
Ifølge Mogens Grønvold er der mange 
steder, man kan sætte ind for at for- 
bedre indsatsen:

- Et af de store problemer er, at der 
er alt for få læger, der er uddannet 
til at varetage den palliative indsats: 
Under halvdelen af de læger, der er 
ansat i de palliative enheder og på 
hospice, har denne specialuddannelse. 
Det betyder ikke blot, at vi mangler 
læger med de bedst mulige kompe- 
tencer, og at der adskillige steder i 
landet er ubesatte stillinger, men 
også, at de læger, der har den fulde 
uddannelse, skal bruge tid på at  
oplære og vejlede kollegerne, hvor 
tiden ville være bedre brugt på at 
behandle patienterne, siger Mogens 
Grønvold.
 
En af de mest oplagte løsninger er 
derfor ifølge Mogens Grønvold at  
oprette en dansk speciallægeuddan-
nelse i palliativ indsats.

Stor gevinst ved tidlig indsats
Han tilføjer, at det ikke kun er læger, 
men et tværfagligt personale, der er 
brug for.

- Der er store mulige gevinster for 
patienter og pårørende, hvis de kunne 
få adgang til en god, palliativ indsats 
langt tidligere i forløbet. Det ville 
kunne hjælpe patienterne med bedre 
lindring af fysiske og psykiske pro-
blemer og til at håndtere kræftsyg-
dommen bedre, pointerer Mogens 
Grønvold.

Han understreger, at for at sikre  
en tidligere palliativ indsats skal  

Der er store mulige  
gevinster for patienter  
og pårørende, hvis de  
kunne få adgang til en  

god, palliativ indsats langt 
tidligere i forløbet.

personalet på de sygehusafdelinger, 
der behandler patienterne – og også  
gerne de praktiserende læger – regel- 
mæssigt undersøge, om patienterne 
har brug for mere palliativ hjælp, end 
de allerede får. 

- Når det så viser sig, at patienterne 
har brug for mere hjælp, end de får  
– og det er ofte tilfældet – bør perso- 
nalet kunne træde til, hvis de har 
tiden og de rette kompetencer. Hvis 
personalet ikke har mulighed for at 
hjælpe, bør de henvise patienterne til 
de palliative teams. Men her kommer 
problemet med den utilstrækkelige 
kapacitet igen ind i billedet, beklager 
Mogens Grønvold.

Professor og overlæge Mogens Grønvold, 
Bispebjerg Hospital
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Kræftsyge får en markant bedre livskvalitet, hvis de allerede tidligt  
i sygdomsforløbet får palliativ hjælp. Det viser et studie fra Vejle Sygehus.  
Her fik deltagerne skræddersyet støtte – og i udbredt omfang livet tilbage. 

”I har jo ændret mit liv!” 

Beskeden er utvetydig fra den unge 
mand, der få måneder forinden har 
fået konstateret kræft, som har 
spredt sig til knoglerne. Fra dag ét har 
hans store ønske været, at han kan 
fortsætte med at være selvhjulpen, 
præcis som før han blev alvorligt syg.
 
Det ønske har han fået opfyldt: 
Onkologisk afdeling på Vejle Sygehus 
satte i en forsøgsordning ind med 

Af Stine Overbye 

Tidlig støtte giver kræftpatienter  
ekstra kvalitet i livet 

”Det er mit håb, at en tidlig palliativ  
indsats kan komme mange flere  

patienter og pårørende til gavn, men  
det kræver, at vi sætter livskvaliteten  
på dagsordenen og ikke er bange for  
at se, hvad den palliative indsats har  

at tilbyde. Det kræver derfor en indsats  
fra både de sundhedsprofessionelle og  

fra patienterne og de pårørende,  
som skal efterspørge tilbuddene,  

understreger”, siger Lise Nottelmann,  
læge, ph.d., ved Socialmedicinsk  
Center på Frederiksberg Hospital
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specialiseret, palliativ støtte, side-
løbende med at manden var i aktiv 
behandling. 

En fysioterapeut gav ham et skræd-
dersyet program for, hvordan han 
fortsat kunne bruge kroppen og træne 
den. Syv uger og adskillige trænings- 
øvelser senere vendte manden tilbage 
med det glade budskab: ”I har jo 
ændret mit liv”. 

Konkrete råd til hverdagen 
Alle, der lever med uhelbredelig kræft, 
har eller vil få gener i hverdagen.  
Generne kan være både fysiske og  
psykiske, så patienterne fx bliver 
ramt af både smerter og træthed og 
af angst og depression. 

Men følgevirkningerne kan mindskes, 
og livskvaliteten forbedres, viser 
både tidligere undersøgelser og et 
nyligt forskningsprojekt fra Vejle 
Sygehus. I spidsen for projektet stod 
læge Lise Nottelmann. 

Gennem tre år har hun været en af 
arkitekterne bag et forsøgstilbud til  
patienter, der netop havde fået 
konstateret en kræftsygdom, som 
de ikke umiddelbart kunne blive hel-
bredt for, men som blev behandlet, 
fx med kemoterapi eller stråler. 

301 patienter deltog i forsøget, hvor  
der blev trukket lod: Halvdelen mod-
tog det almindelige tilbud fra syge-
huset om fx vejledning i ernæring.Den  

anden halvdel af patienterne blev  
henvist til en palliativ indsats, som var 
skræddersyet til netop deres behov. 
 
Gennem tre måneder modtog de 
støttende og lindrende fysisk og 
psykisk hjælp og vejledning fra fysio- 
og ergoterapeuter, psykologer, læger, 
diætister, sygeplejersker, præster og 
socialrådgivere. Disse specialister 
gav med udgangspunkt i patienter-
nes egne ønsker og behov konkrete 
råd til, hvordan deltagerne kunne 
få et bedre liv i en hverdag, der var 
præget af sygdom.  

Glad læge, glade patienter
Forsøget mundede ud i fremragende 
resultater: I en spørgeskemaunder- 
søgelse svarede 93 procent af de 
patienter, der havde deltaget i pro- 
grammet, at de helt sikkert ville an- 
befale det til andre i samme situation. 
De resterende syv procent var delvist 
enige i, at de ville anbefale tilbuddet. 

Tilbagemeldingerne glæder Lise 
Nottelmann:

- Vi fik rigtig mange positive tilkende- 
givelser undervejs, men jeg blev 
alligevel overvældet og rigtig glad for 
dette resultat. Vi var jo ydmyge over, 
at vi brugte vigtig tid for de menne-
sker, der valgte at deltage i forsøget, 
og det er det allervigtigste for mig, 
at de oplevede, at tilbuddet var 
relevant, og at tiden var godt brugt, 
siger hun og uddyber:
 

- Vi oplevede ofte, at patienterne 
fortalte, at de havde taget for givet, 
at det at få en alvorlig kræftsygdom 
var lig med, at det fra nu af kun ville  
gå ned ad bakke. Men at det at del- 
tage i gruppeforløbet og træningen 
havde vist dem noget andet. For 
manges vedkommende endda, at de  
kunne forbedre deres humør og fysik.  
Og det var langtfra altid hård træning 
– det kunne dreje sig om blot enkle 
justeringer i hverdagen. Det gav en 
nyt håb for, hvad livet kan bruges til 
og indeholde, siger Lise Nottelmann.

Tidligt tilbud vigtigt
På baggrund af international forsk-
ning var hun opmærksom på, at 
patienterne får størst udbytte af den 
fysiske træning, hvis den sættes i 
gang tidligt i sygdomsforløbet.

- Alligevel har vi en tendens til at have  
et meget ensidigt fokus på sygdoms- 
behandling og tænke, at træning og 
lignende må vente, til der kommer 
mere tid og overskud. Men vores 
forsøg viser, at det netop kan være 
den tidlige indsats, der giver overskud 
og livskvalitet, understreger hun.  

Mange kræftpatienter får først meget 
sent tilbuddet om palliativ hjælp, og 
de fleste forbinder ordet ’palliation’ 
med støtte til dødeligt syge menne-
sker i den sidste fase af livet. Typisk 
er det da også mennesker, hvis liv 
er ved at være forbi, der får tilbudt 
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behandlingen, men fordelene ved en 
tidlig indsats er åbenlyse. 

Forsøget på Vejle Sygehus viser, at 
støtten i høj grad gavner nydiagnos- 
ticerede patienter, som ikke er døde-
ligt syge. De kan få lindret de gener, 
sygdommen fører med sig, og få 
styrket eller genopbygget evner, som 
enten er i fare for at blive mindsket, 
eller som allerede er gået tabt.

Fik kontrollen tilbage
- Noget af det, der ofte går igen for  
mennesker, der har fået alvorlig  
sygdom ind på livet, er kontroltab. 
Mange føler, at de afgiver en stor del 
af kontrollen til sygehuset, lægerne, 
behandlingerne, svarene på skannin- 
gerne og så videre. Så noget af det 
vigtigste, vi ville med det nye tilbud, 
var at give patienterne og de pårør- 
ende en følelse af at få noget af kon- 
trollen tilbage, siger Lise Nottelmann.  

- Vi ville møde dem og lytte til, præcis 
hvilke udfordringer de så for sig selv 
nu og i fremtiden, og så ville vi ud fra 
vores viden og erfaring hjælpe med 
at dele tingene op i, hvad der var 
muligt at påvirke, og hvad der ikke 
var, siger hun.

- Det kan være en jungle for folk at 
finde ud af, hvor de skal sætte ind i 
forhold til fx kost og motion. Vi ville  
gerne give patienterne og de pårø-
rende en følelse af, at de var bedre 
klædt på til at håndtere deres situa-
tion nu og fremover, end før de mødte 
os,” fortæller Lise Nottelmann.   

Rundt om søen med hunden
Blandt de patienter, der oplevede 
et stort udbytte, var en mand, der 
drømte om at kunne gå en tur rundt 
om søen med sin hund. Netop de 
daglige lufteture var noget af det, 
der gav ham størst glæde i livet, og 
han frygtede, at turene nu var et 
overstået kapitel. 

Han kom med i et forløb med gruppe- 
samtaler og træning, og det gav pote:  
Indsatsen betød, at han kunne slå 
ikke bare én, men to runder om søen. 
Præcis som den unge mand i indled-
ningen gav han efterfølgende udtryk 
for, at han takket været den fysiske 
og mentale træning følte, han nær-
mest havde fået livet igen. 

Tilbuddet om tidlig palliation blev sat  
i værk i december 2013. Indsatsen 
begyndte altid med en samtale med 
en sygeplejerske og en læge. Her for- 
talte patienten om sine behov og om  
de mål, han eller hun ønskede at opnå, 
og om de barrierer, der stod i vejen 
for det liv, patienten gerne ville have. 

Snakken handlede desuden om de  
ændringer, sygdommen havde ført 
med sig i dagligdagen, og om de  
tanker, patienten gjorde sig om frem- 
tiden. Alle blev desuden tilbudt en 
opfølgende samtale med en sygeple- 
jerske syv uger efter det første møde.

- De problemer, patienterne helst ville 
have hjælp til, var følelsesmæssige 
udfordringer, nedsat fysisk funktion 
og træthed/svaghedsfølelse. Men 
vi oplevede også, at mange inden 

den første samtale havde svært ved 
at pege på et konkret problem, de 
ønskede hjælp til. De var usikre på, 
hvad vi kunne tilbyde dem, og tænkte 
ofte, at andre havde mere brug for 
hjælpen end dem, siger Lise Nottel-
mann, der fornemmede, at mange 
måske også havde svært ved at  
identificere sig med ordet ’palliativ’. 

- Men samtalerne var altid positive, 
og meget ofte skete det alligevel i 
mødet mellem patienternes værdier 
og forestillinger og vores viden om 
tilgængelige og effektive indsatser, at 
der opstod et behov for at tage imod 
noget af det, vi tilbød, forklarer hun.

Undervisning
Tilbuddet kunne bestå både af et 
individuelt forløb med konsultationer 
hos fx en fysioterapeut, en diætist 
eller en socialrådgiver, og af et forløb, 
hvor patienterne havde mulighed for 
at deltage i en række gruppemøder 
med op til 10 deltagere. 

Sammen med en pårørende mødtes 
deltagerne en gang om ugen med 
andre kræftramte og deres nærmeste 
i en slags skole med undervisning i 
emner med relation til sygdommen. 
Her fik de desuden mulighed for at 
drøfte og spørge til de problemstillin- 
ger, de stod med. Møderne kunne fx  
handle om, hvordan patienterne bedst 
håndterede åndenød eller træthed.
 
Et andet af møderne blev ledet af en 
præst og havde fokus på de tanker, 
der melder sig, når man pludselig 
befinder sig i en livskrise. 

T E M A :  PA L L I AT I O N
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Efter undervisningen stod der træning 
på skemaet: Deltagerne samledes i 
en sal, hvor en fysioterapeut sørgede  
for øvelser, der var tilpasset den 
enkeltes behov og niveau.
 
Hele forløbet varede 12 uger, og ved en  
samtale bagefter fortalte deltagerne,  
hvad de havde fået ud af det. De 
udfyldte desuden et spørgeskema 
om deres syn på tilbuddet og om 
deres livskvalitet, og besvarelserne 
afslørede, at indsatsen havde gjort 
en stor forskel: 

Sammenlignet med den gruppe, der 
ikke havde fået tilbuddet om en tid-
lig palliativ indsats, havde deltagerne 
fået en markant bedre livskvalitet.

Patienterne skal efterspørge 
tidlig palliation
Ifølge Lise Nottelmann taler resulta-
terne for sig selv:

- Vi har vist, at det nytter at sætte 
tidligt ind og lytte til, hvad den  
enkelte patient og pårørende har brug 
for, siger hun.

Som en konsekvens af de positive 
forskningsresultater fortsætter Vejle  
Sygehus med at tilbyde tidlig palliativ  
støtte. Lise Nottelmann, der nu er 
læge, ph.d., ved Socialmedicinsk 
Center på Frederiksberg Hospital,  
betegner resultaterne som tanke-
vækkende og håber, at flere hospitaler 
vil lade sig inspirere af erfaringerne 

fra Vejle Sygehus, til glæde for bl.a. 
mennesker med myelomatose. 

- Vi er kommet med et bud på, hvor- 
dan tidlig palliativ indsats kan organi- 
seres i praksis, og vi har vist, at det 
nytter. Det er mit håb, at det kan 
komme mange flere patienter og 
pårørende til gavn, men det kræver,  
at vi sætter livskvaliteten på dags- 
ordenen og ikke er bange for at se, 
hvad den palliative indsats har at 
tilbyde. Det kræver derfor en indsats 
fra både de sundhedsprofessionelle 
og fra patienterne og de pårørende, 
som skal efterspørge tilbuddene, 
understreger hun.   

Et forsøg på Vejle sygehud med tidligere palliation gav fremragende resultater og meget tilfredse patienter.  
Foto: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt
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Smerter, åndenød, sorg og dødsangst er hård kost. Men det er ikke  
alle, som har behov for det, som også får hjælp til at lindre den  

psykiske smerte. Et nyt forskningsprojekt skal kortlægge årsagerne.

At have en uhelbredelig, livstruende  
sygdom, er en alvorlig situation, både 
for personen selv og hans og hendes 
nærmeste. 

Mange personer med uhelbredelig 
sygdom oplever gradvise funktions-
tab og kan have symptomer som 
åndenød og smerter. 

De kan være i sorg over det kom-
mende farvel til deres nærmeste, 
og bekymre sig om, hvordan deres 
nærmeste vil håndtere deres død. De 
kan også være angste for egen død. 

De psykologiske reaktioner spænder 
over alt fra tristhed til depression, 
fortvivlelse, stress og krise.

Af Anna Thit Johnsen, lektor ved Institut 
for Psykologi, Syddansk Universitet og 
Lisbeth Egeskov, patient og medforsker 

Forbedring af de psykosociale  
forløb i den palliative indsats 

Læser 120 patientjournaler
Nogle af disse uhelbredeligt syge 
patienter er i palliative forløb og 
ville have stor gavn af at modtage 
psykologisk hjælp og støtte. Derfor 
anbefales det også i flere guidelines, 
blandt andet i de danske guidelines, 
at psykologisk støtte bør overvejes 
til disse patienter, hvis de har tegn 
på psykisk lidelse. 

Alligevel ved vi, fra en række under- 
søgelser, at der stadig er mange  
patienter og pårørende, som ikke  
oplever at få den psykologiske støtte, 
de har behov for. Vi vil gerne blive 
klogere på, hvorfor det er sådan.

I et projekt, som er startet i november 
2019, vil vi undersøge, om de personer, 
som har behov for psykisk hjælp og 
støtte, også får den støtte, som de 
har brug for. 

Det skal også undersøges, om vi i 
Danmark følger de guidelines, som 
faktisk findes på området, og hvis vi 
ikke gør, hvilke barrierer der er for at 
følge guidelines. 

I projektet skal vi gennemgå 120 
patientjournaler fra tre forskellige 
hospitaler for at blive klogere på de 
psykosociale forløb i den palliative 
indsats. Vi skal også tale med perso- 
nalet for at høre, hvad de synes er 

T E M A :  PA L L I AT I O N

I Danmark har vi alle  
gode muligheder for at  

give psykologisk og  
psykosocial støtte i den  
palliative indsats. Men  

der mangler konkret  
viden om, hvordan det  

gøres bedst. 
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Lisbeth Egeskov, patient og medforsker. Lisbeth Egeskov er også  
næstformand i Dansk Myelomatose Forening

Anna Thit Johnsen, lektor ved Institut for Psykologi,  
Syddansk Universitet 

svært i forhold til at lindre patienter-
nes psykologiske lidelse. 

Til gavn for fremtidige patienter
I Danmark har vi alle gode muligheder 
for at give psykologisk og psykosocial 
støtte i den palliative indsats. Men 
der mangler konkret viden om, hvor-
dan det gøres bedst. 

Projektet er afgrænset til den speciali-
serede palliative indsats, fordi den 
specialiserede palliative indsats – med  
sit fokus på patienternes livskvalitet 
- udgør et eksempel på, hvor forhol-
dene burde være gode. 

Hvis projektet opnår gode resultater,  
vil forløbene kunne overføres til 
andre patientgrupper uden for den 
palliative indsats. 

Projektet udføres af en projektgruppe, 
som består af både klinikere, personer 
som selv har/eller har haft kræft og 
forskere. Samtidig indgår der diverse 
forskellige faggrupper, som alle har 
unikke kompetencer indenfor feltet. 

Hermed håber vi at kunne lave et 
projekt, som kan komme med nogle 
resultater, som er relevante for prak-
sis, og som kan forbedre denne prak-
sis til gavn for fremtidige patienter. 

Vi håber samtidig, at vi får alle per- 
spektiver med, og sørger for, at dette  
projekt får et nuanceret syn på psykisk  
lidelse og lindring af psykisk lidelse  
i den palliative indsats. 

Projektet gennemføres ved Palliativ 
Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hos- 
pital; det Palliative team, Aarhus 
Universitetshospital og det Palliative 
team, Aalborg Universitetshospital. 

Projektet er støttet af Kræftens  
Bekæmpelse, bevilling nr. 
R-224-A13505 
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Pårørende efterlyser en klar rollefordeling for familien og de sundhedsprofessionelle.  
En fast kontaktperson for hele familien står ligeledes højt på ønskesedlen. 

Kræft er en sygdom, der rammer hele 
familien – det er ikke kun den syge, 
der har behov for palliativ indsats. 
Også de nærmeste har brug for støtte, 
omsorg og vejledning i en svær tid.
 
De pårørende – fx partneren – er 
oftest følelsesmæssigt belastede 
og kede af det, samtidig med at de 
skal støtte den syge og få hverdagen 
til fortsat at fungere med arbejde, 
familie, sociale aktiviteter, økonomi 
og så videre. Det kan føles som et 
kæmpeansvar, som de pårørende let 
kan føle sig ladt alene med.

Seniorforsker Mette Raunkiær fra  
Videncenter for Rehabilitering og 
Palliation (REHPA) arbejder særligt 
med den kommunale palliative ind-
sats, dvs. indsatsen for syge borgere 
og deres pårørende i eget hjem og 
på plejehjem. Hun oplever, at det, de 
pårørende særligt efterspørger, er en 

Af Stine Overbye 

Familien har brug for en  
handlekraftig kontaktperson 

klar rollefordeling for familien og de 
sundhedsprofessionelle.

Pårørende ønsker klare linjer
I rapporten En værdig død – model-
kommuneprojekt, evaluerer Mette 
Raunkiær de palliative tilbud i fire  
danske kommuner, som har fået 
midler til at udvikle indsatsen over 
for livstruede syge borgere og deres 
familier.

I undersøgelsen giver de pårørende 
udtryk for, at de gerne vil have aftaler 
om, hvad familierne gør, og hvad de 
professionelle tager sig af. 

- Familierne synes, det er dejligt at  
få styr på den slags. De pårørende  
ønsker at få forventningerne afstemt, 
så de fx ved, at ’det ikke er mig, der 

”De pårørende ønsker klare linjer, så de fx 
ved, at ’det ikke er mig, der skal vaske min 
mand eller give ham medicin, det kommer 

der en hjemmehjælper eller en sygeplejerske 
og gør’ siger Mette Raunkiær, seniorforsker, 

sygeplejerske, cand.scient.soc., PhD.

T E M A :  PA L L I AT I O N
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skal vaske min mand eller give ham 
medicin, det kommer der en hjemme- 
hjælper eller en sygeplejerske og gør’. 
De ønsker med andre ord helt klare 
linjer, oplyser Mette Raunkiær.  

Hun fortæller, at der er stor forskel på,  
hvor aktivt ægtefællen eller den sam- 
levende ønsker at gå ind i fx hjælpen 
med den personlige hygiejne. Derfor 
er det vigtigt at få styr på rollerne og 
få aftalt, hvem der gør hvad. Den  
slags aftaler kan også afværge usik-
kerhed og konflikter internt i familien, 
slår hun fast.

Fast kontaktperson
Undersøgelsen viser, at familierne  
desuden efterspørger en fast kontakt- 
person, som sammen med familien  
kan lægge en plan for aflastning, kost, 
hjælpemidler, støtte fra hjemmepleje/
hjemmesygepleje og medicinadmini-
stration. 

Især lægger familierne vægt på, at 
kontaktpersonen skal kende familien  
og dens situation, være lydhør og 
handlekraftig og formå at give de på- 
rørende en følelse af at blive passet på. 
 
- Kontaktpersonen, der kan være fra 
fx hjemmeplejen eller hospitalet, 
kan tage sig af at koordinere og tage 
kontakt til dem, der nu engang skal 
tages kontakt til, fx den praktiserende 
læge og andre professionelle sam- 
arbejdspartnere eller institutioner. På 
den måde kan familien og den syge 

Kilde: At være pårørende til en kræftpatient’ https://www.auh.dk/siteassets/afdelinger/
plastik--og-brystkirurgi/breast-surgery-workshop/2015/pdf/line-lund-aarhus-workshop-i-
breast-surgery-aahus- d.21.05.pdf

De nærtstående risikerer selv at blive syge
I spørgeskemaundersøgelsen At være pårørende til en kræftpatient, som 
Line Lund fra Palliativ Medicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital har 
gennemført, blev 590 pårørende spurgt til, hvilke opgaver de havde 
påtaget sig i forløbet, hvilke konsekvenser sygdomsforløbet havde haft 
for dem, og hvordan de havde oplevet samspillet med læger og syge- 
plejersker.

Undersøgelsen afslørede, at rollen som pårørende til en kræftpatient 
kan have en negativ effekt både psykisk og fysisk. 

Mange af deltagerne i undersøgelsen var desuden utilfredse med den 
måde, hvorpå de blev inddraget i behandlingen. De oplevede ikke, at 
sundhedspersonalet var opmærksomme på deres behov, og de savnede 
viden om, hvordan de bedst kunne støtte den syge.

Det viste spørgeskemaundersøgelsen: 
 59 procent af de pårørende oplevede stress
 51 procent oplevede, at de sundhedsprofessionelle kun nogle gange  

 eller sjældent viste interesse for, hvordan de havde det
 33 procent af de pårørende var utilfredse med den måde, hvorpå de  

 var blevet inddraget i forløbet
 28 procent havde ikke haft mulighed for at tage en pause fra  

 patientens sygdomsforløb
 20 procent havde behov for at tale med en psykolog 
 16 procent oplevede en negativ effekt på det fysiske helbred

lægge alt det fra sig. Det er smadder- 
svært at navigere i sundhedsvæsnet, 
og det har man brug for hjælp til, slår 
Mette Raunkiær fast.

Bed selv om hjælpen
Hendes erfaring er, at sundheds- 
væsnet har fokus på den helbredende 
behandling og nogle gange glemmer 
at tage de palliative briller på.

- Derfor skal man som familie nok 
være lidt pågående og bede om at 
få hjælpen. Der er mange forskellige 
muligheder for hjælp, og som alvorligt 
syg patient, og som pårørende kan 
det være en god ide at spørge syge- 
huspersonalet om, hvilken støtte 
man kan få og hvordan, anbefaler hun.  
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Tre nye medlemmer er indlemmet i foreningens fungerende bestyrelse,  
som frem til generalforsamlingen den 13. november varetager arbejdet.  

Der er stadig mulighed for at melde sig som kandidat til bestyrelsen.

Helbred, arbejde og private årsager har 
gjort, at vi ved generalforsamlingen  
i marts skulle have sagt farvel til fem 
bestyrelsesmedlemmer og supplean- 
ter. Nogle havde ønsket at trække sig,  
andre ønskede ikke at genopstille, 
men så kom Corona-krisen, og gene-
ralforsamlingen blev aflyst. 

Som ved mange andre udfordringer 
under Corona-krisen var der ikke 
rigtig nogen facitliste. Hvad stiller 
man op, når et bestyrelsesmedlem 
ønsker at trække sig, men foreningens 
øverste myndighed – generalforsam- 
lingen – var aflyst, og der derfor ikke 
kunne vælges nye medlemmer til 
bestyrelsen?

Vi valgte den salomoniske løsning, 
for ingen har interesse i at holde på 
bestyrelsesmedlemmer, der helst vil 
fritages for arbejdet. De fem har der-
for fået lov til at trække sig og hellige 
sig deres familie, arbejde og andre 

Søren Dybdahl 

Ny bestyrelse klar til arbejdet

forpligtelser. Vi har i al ubemærkethed  
holdt skiftedag, og en fungerende 
bestyrelse er nedsat den 7. april, frem 
til det er muligt at holde general- 
forsamling i løbet af efteråret.

En stor tak
Til de fem, der nu har forladt besty-
relsen, skal der lyde en stor tak for en 
enorm indsats i bestyrelsesarbejdet: 
Foreningens sekretær og tidligere 

En særlig tak til foreningens forhenværende formand og sekretær, Kaja Schmidt, som efter 
seks års tjeneste har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Foto: Søren Dybdahl
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formand, Kaja Schmidt, Harpa Hrönn 
Stefánsdóttir og Susan Bixby, som 
begge var pårørendekontakter, Mye- 
lomatosebladets frivillige grafiker, 
suppleant Michael Lerche-Barlach 
samt suppleant Lise Heimark.

Kaja Schmidt fortsætter som tov- 
holder for netværksgruppen i Vejle og  
frivillig i Netværksgruppen, og Lise 
Heimark fortsætter som foreningens 
ene repræsentant i fagudvalget for 
Myelomatose under Medicinrådet og 
frivillilg i arbejdsgruppen for sygdom 
og behandling. Der skal lyde en stor 
og dybfølt tak til alle fem for den 
store indsats, de har ydet som med-
lemmer af bestyrelsen.

Tre nye medlemmer
Samtidig har vi fået nye medlemmer 
ind i bestyrelsen. Vi byder velkommen 

Foreningens nye netværkskoordinator,  
Gitte Andersen.

Nyt bestyrelsesmedlem, Susanne Weihe. Foreningens nye pårørendekontakt,  
Marie Springer.

til Gitte Andersen, Esbjerg, som 
sammen med Meinhardt Jacobsen, 
Aarhus, skal være netværkskoordi-
nator og hjælpe de 40 tovholdere 
med at holde styr på foreningens 14 
netværksgrupper. 

Også en varm velkomst til Susanne 
Weihe, Holbæk, og Marie Springer, 
Sandved. Susanne Weihe er vores nye 
kontakt til medicinalindustrien mv. 
og Marie Springer er ny pårørende-
kontakt sammen med kasserer Ove 
Nielsen, der selv også er pårørende.

Derudover er Carsten Levin, Herslev, 
indtrådt i redaktionsgruppen som 
frivillig journalist, og vi har indgået 
aftale med en freelancejournalist og 
en freelancegrafiker, som fremover 
skal hjælpe med at producere  

Myelomatosebladet og vores infor-
mationsmateriale.

Alle brikker er desværre ikke på plads 
i bestyrelsen. Vi har stadig ledige 
pladser, og har du lyst og overskud 
til frivilligt arbejde i en patientfor-
ening, skal du være velkommen. Det 
kan også være som frivillig i en af 
de arbejdsgrupper, vi har nedsat for 
at fordele arbejdet mellem os. Skriv 
gerne til formand@myelomatose.dk 
for yderligere information.

Alt dette ville vi gerne have fortalt 
om på foreningens generalforsam- 
ling, som er blevet aflyst af to om-
gange. Nu håber vi, at smittefaren 
snart er drevet over, så det er for-
svarligt at ses til generalforsamling 
fredag den 13. november.
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hjælpe, vejlede og informere. Målet et  
at være til stede for vores medlem-
mer, og derfor arbejder vi også på at 
opdatere vores informationsmateriale. 
Der er en ny folder målrettet de på- 
rørende på vej, og vi reviderer vores 
øvrige materiale hen ad vejen. 

Meget er forandret under Corona- 
krisen, samtidig er meget ved det 
gamle. Vores lukkede facebookgruppe 
for patienter og pårørende er stadig 
et vigtigt mødested. Upåvirket af 
Corona udveksles viden, trøst og gode 
råd på livet løs. Selvom vi ikke kan 
mødes, er vi sammen. 

Bestyrelsen har også stadig arbejds-
tøjet på. Vi har styrket vores arbejds-
gruppe, som skal skabe aktiviteter 
for pårørende, og vi har udvidet 
redaktionsgruppen, så vi er flere til 
at producere Myelomatosebladet og 
opdatere hjemmeside, sociale medier 
og vores informationsmateriale. 

Vores over 40 frivillige i de 14 net-
værksgrupper holder heller ikke fri. De 
står klar til at tage imod, ligeså snart 
vi får lov til at afholde netværksmøder 
igen. Der er altid et netværk i nær-
heden, hvor du kan dele dine sorger 
og glæder. Før Coronakrisen havde vi 
netværksmøder med 30-50 deltagere, 
og det får vi naturligvis igen. 

Vi havde gerne været Coronakrisen 
foruden, men vi er her stadig. Vi er 
sammen – hver for sig, som det lyder 
i Sundhedsstyrelsens ’infomercials’. 
Vi håber, du stadig vil bruge os.

Af formand Søren Dybdahl 

Nyt fra bestyrelsen

Lad det være sagt med det samme: 
Selv ikke Corona og den overhængen- 
de smitterisiko kan slå os ud. Ganske 
vist har vi efter myndighedernes an- 
visning lukket ned for netværksmøder 
og muligheden for at mødes fysisk i 
foreningen - hvilket betød, at vi måtte 
aflyse vores generalforsamling, først 
i marts og så i maj. 

Mange af de arbejdsgrupper, råd og 
udvalg, vi er repræsenteret i, har ligget 
stille. Folkemødet på Bornholm i juni 
og en række vigtige konferencer i ind- 
og udland er ligeledes aflyst. Så på 
mange måder har de første måneder 
af 2020 været anderledes, og vi har 
måttet improvisere og nærmest 
bygge flyet, mens vi fløj. 

Men det betyder ikke, at foreningen 
holder lukket. Oplært i brugen af 
digitale platforme har bestyrelsen 
løbende holdt videomøder og lagt 
planer, så vi er klar, når myndighederne 
giver grønt lys.  
 
Det gælder vores seminar den 12.  
november og vores generalforsamling 
den 13. november, så den siddende 
bestyrelse kan blive formelt godkendt. 
Endelig introducerer vi en ny telefon-
linje med gratis psykologrådgivning. 
Læs mere andetsteds i bladet. 

Vi er dog bevidste om, at Coronakrisen 
har gjort det endnu mere vigtigt at 
have en patientforening, som kan 

Bestyrelsen
Formand:
Søren Dybdahl, Helsingør
E-mail:  
formand@myelomatose.dk
Telefon: 28 58 23 09

Næstformand:
Lisbeth Egeskov, Farum
E-mail:  
naestformand@myelomatose.dk
Telefon: 22 18 02 35

Kasserer:
Ove Nielsen, Billund
E-mail:  
kasserer@myelomatose.dk
Telefon: 27 62 12 11

Bestyrelsesmedlem  
& Udlandskontakt:
Meinhardt Jacobsen, Åbyhøj
E-mail:  
netvaerk@myelomatose.dk
Telefon: 20 15 81 49

Bestyrelsesmedlem:
Susanne Weihe, Holbæk
E-mail:  
bestyrelsesmedlem1@myelomatose.dk
Telefon: 23 82 67 82

Netværkskoordinator:
Gitte Andersen, Esbjerg
E-mail: 
netvaerk@myelomatose.dk
Telefon: 61 26 17 30

Pårørendekontakt:
Marie Springer, Sandved
E-mail:  
paaroerende@myelomatose.dk
Telefon: 25 33 80 94

Medlemsregister:
Kaj Birch Hansen, Egtved
E-mail:  
medlemsregister@myelomatose.dk
Telefon: 29 87 57 60
Indmeldelse: www.myelomatose.dk
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Møderne foregår i:  
Kræftens Bekæmpelses lokaler 
Hafniahus,  
Store Torvegade 36,  
3700 Rønne 
 
Tidspunkt 
Alle møder foregår på mandage  
kl. 16:00-18:00 
 
Datoer for møder i 2020 
10. august 
09. november 
Dagsorden:  
Erfaringsudveksling 
 
Med venlig hilsen 

Bodil Jørgensen 
Telefon 56 95 02 08

Britmari Knudsen 
Telefon 51 64 65 04

Martin Holm 
Telefon 24 91 90 42

Møderne foregår i:  
Center for Kræft og Sundhed 
Mødezonen på 1.sal 
Nørre Allé 45,  
2200 København N 
 
Tidspunkt: 
Alle møder foregår på onsdage  
kl. 16:00-18:00 
 
Datoer for møder i 2020 
19. august 
25. november 
Dagsorden:  
Erfaringsudveksling 
 
Med venlig hilsen 

Helle Milde 
Telefon 41 44 06 63

Lis Espersen 
Telefon 31 36 80 66

Ulla Vendelbo 
Telefon 48 18 83 89

Bodil Dyhrberg 
Telefon 21 84 87 73

Netværk  
Bornholm

Netværk  
København

Patient- og pårørendenetværk
i Dansk Myelomatose Forening
Dansk Myelomatose Forening har 
14 netværk fordelt over hele landet. 
Netværkene, som både er for patien-
ter og pårørende, mødes typisk fire 
gange årligt eller oftere.

Har du lyst til at deltage er det gratis, 
men vi ser gerne, at du melder dig 
ind i Dansk Myelomatose Forening, 
hvis du ønsker at komme fast til  
netværksmøderne.

Det er de frivillige tovholdere for de  
enkelte netværk, der står for at 
arrangere møderne. De sørger for 
rammer, indhold, forplejning osv., der 
kan variere fra netværk til netværk  
– eller fra møde til møde.

Der findes tre netværk, som særligt 
er målrettet ”unge”, dvs. patienter og  
pårørende, som stadig er på arbejds-
markedet eller har alderen til det, 
har hjemmeboende børn – eller bare 
føler sig unge. Netværkene for ”de 
unge” mødes i øst (København), nord 
(Aalborg) og vest (Vejle).

Se mødedatoer, mødetider, program, 
tilmelding osv. under omtalen af de 
enkelte netværk her på de følgende 
sider. På hjemmesiden www.myelo-
matose.dk kan du også finde alle 
netværkene, kontaktpersoner, møde-
datoer og referater fra møderne.

Vi håber at kunne genoptage foreningens netværksmøder efter sommerferien, men vi kan 
af gode grunde ikke på nuværende tidspunkt love, om det kan lade sig gøre på forsvarlig 
vis. Hold øje med information om afholdelse af netværksmøder på hjemmesiden  
www.myelomatose.dk under netværk. Kontakt også gerne tovholderne for dit netværk.

N E T V Æ R K
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Møderne foregår i:  
Livsrummet, OUH 
Kløvervænget 18B 
5000 Odense C 
 
Tidspunkt: 
Alle møder foregår på onsdage  
kl. 15:00-17:00 
 
Datoer for møder i 2020 
12. august 
11. november 
Dagsorden:  
Erfaringsudveksling 
 
Med venlig hilsen 

Lone Korsager 
Telefon 40 47 30 85

Kirsten Ellegaard 
Telefon 42 26 12 90

Møderne foregår i:  
“Livsrummet” 
Kræftrådgivningen i Næstved 
Ringstedgade 71-73 
4700 Næstved 
 
Tidspunkt: 
Alle møder foregår på onsdage  
kl. 16:00-18:00 
 
Datoer for møder i 2020 
26. august 
25. november 
Dagsorden:  
Erfaringsudveksling 
 
Med venlig hilsen 

Lone Rise 
Telefon 60 70 40 40

Poul Remontiussen 
Telefon 21 56 56 63

Per Sten 
Telefon 24 41 68 29

Møderne foregår i:  
Plejecentret “Ottetallet” 
Samsøvej 43 
4300 Holbæk 
 
Tidspunkt 
Møderne foregår på forskellige  
ugedage, men alle dage  
kl. 16:00-18:00.  
Julefrokosten dog kl 17:00 - 21:00. 
 
Datoer for møder i 2020 
20. oktober 
Dagsorden:  
Erfaringsudveksling 
 
16. december 
Dagsorden:  
Julefrokost 
 
Med venlig hilsen 

Bibi Moe,    
Telefon 40 74 77 10

Anne-Grethe Winther   
Telefon 27 27 66 61

Susanne Kongerslev   
Telefon 25 26 73 39

Kris Jensen 
Telefon 30 13 33 86

Netværk  
Fyn

Netværk  
Sydsjælland og øer

Netværk  
Nordvestsjælland/ 
Holbæk

Vi håber at kunne genoptage foreningens netværksmøder efter sommerferien, men vi kan af gode grunde ikke på nuværende 
tidspunkt love, om det kan lade sig gøre på forsvarlig vis. Hold øje med information om afholdelse af netværksmøder på 
hjemmesiden www.myelomatose.dk under netværk. Kontakt også gerne tovholderne for dit netværk.

N E T V Æ R K
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Møderne foregår i:  
Kræftpatienternes Hus 
Vejle Sygehus 
Beriderbakken 9 
7100 Vejle 
 
Tidspunkt: 
Alle møder foregår på mandage  
kl. 16:00-18:30 
 
Datoer for møder i 2020 
07. september 
30. november 
Dagsorden:  
Erfaringsudveksling 
 
Med venlig hilsen 

Lissie Jørgensen 
Telefon 30 53 03 85

Kaja Schmidt 
Telefon 40 46 16 34

Kaj Birch Hansen 
Telefon 29 87 57 60

Netværk  
Trekanten/Vejle

Møderne foregår i:  
Kræftrådgivningen i Aalborg 
Steenstrupvej 1 
9000 Aalborg 
 
Tidspunkt 
Alle møder foregår på tirsdage  
kl. 16:00-18:30 
 
Datoer for møder i 2020 
18. august 
Dagsorden:  
Erfaringsudveksling + tema

17. november 
Dagsorden: 
Julefrokost/-afslutning 
 
Med venlig hilsen

John Aksel Riis 
Telefon 23 49 73 20

Lone Riis 
Telefon 21 68 07 94

Jesper Emil Ellekilde 
Telefon 20 45 23 42

Møderne foregår i:  
Kræftrådgivningen i Herning 
Nørgaards Allé 10 
7400 Herning 
 
Tidspunkt: 
Alle møder foregår på lørdage  
kl. 14:00-16:00 
 
Datoer for møder i 2020 
29. august 
Dagsorden:  
Erfaringsudveksling

21. november 
Dagsorden: 
Julenetværksmøde samt  
erfaringsudveksling 
BEMÆRK: 13:00-16:00 
(gerne tilmelding af hensyn til  
bestilling af mad) 
 
Med venlig hilsen 

Betty og Verner Holm 
Telefon 97 19 15 58

Elisabeth Jensen 
Telefon 23 48 76 61

Poul Vestergaard 
Telefon 22 30 75 55

Netværk  
Nordjylland/Aalborg

Netværk  
Midt- og Vestjylland/ 
Herning

Vi håber at kunne genoptage foreningens netværksmøder efter sommerferien, men vi kan af gode grunde ikke på nuværende 
tidspunkt love, om det kan lade sig gøre på forsvarlig vis. Hold øje med information om afholdelse af netværksmøder på 
hjemmesiden www.myelomatose.dk under netværk. Kontakt også gerne tovholderne for dit netværk.
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Møderne foregår i:  
Kræftrådgivningen 
Søndergade 7 
6200 Aabenraa 
 
Tidspunkt: 
Alle møder foregår på tirsdage  
kl. 15:00-17:00 
 
Datoer for møder i 2020 
08. september 
08 december 
Dagsorden:  
Erfaringsudveksling 
 
Med venlig hilsen 

Lena Remmer Lund 
Telefon 61 33 84 11

John Lauritzen 
Telefon 20 84 64 11

Møderne foregår i:  
Kræftrådgivningen i Esbjerg 
Jyllandsgade 30 
6700 Esbjerg 
 
Tidspunkt: 
Alle møder foregår på torsdage  
kl. 19:00-21:00 
 
Datoer for møder i 2020 
10. september 
Dagsorden:  
Erfaringsudveksling

10. december 
Dagsorden:  
Julenetværksmøde samt  
erfaringsudveksling 
BEMÆRK: 18:00-21:00 
(gerne tilmelding af hensyn til  
bestilling af mad) 
 
Med venlig hilsen 

Gitte Andersen 
Telefon: 61 26 17 30

Inge Pedersen 
Telefon: 25 52 22 26

Jørgen Pedersen 
Telefon: 40 33 91 88

Møderne foregår i:  
Hejmdal - Kræftpatienternes Hus 
Peter Sabroes Gade 1 
8000 Aarhus C 
 
Tidspunkt 
Alle møder foregår på lørdage  
kl. 11:00-14:00 
 
Datoer for møder i 2020 
23. august 
28. november 
Dagsorden:  
Erfaringsudveksling 
 
Med venlig hilsen 

Meinhardt Jacobsen 
Telefon 20 15 81 49

Jørgen Kristensen 
Telefon 40 33 13 01

Annethe Ilene Sangill 
Telefon 71 90 12 18

Netværk  
Sønderjylland

Netværk  
Sydvestjylland/Esbjerg

Netværk  
Midt- og Østjylland/ 
Aarhus

Vi håber at kunne genoptage foreningens netværksmøder efter sommerferien, men vi kan af gode grunde ikke på nuværende 
tidspunkt love, om det kan lade sig gøre på forsvarlig vis. Hold øje med information om afholdelse af netværksmøder på 
hjemmesiden www.myelomatose.dk under netværk. Kontakt også gerne tovholderne for dit netværk.
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Møderne foregår i:  
Kræftrådgivningen i Aalborg 
Steenstrupvej 1 
9000 Aalborg 
 
Tidspunkt: 
Møder på lørdage er kl. 10-13.  
Møder på mandage er kl. 16-19. 
 
Datoer for møder i 2020 
17. august 
21. november 
Dagsorden:  
Erfaringsudveksling 
 
Med venlig hilsen 

Susie Rasmussen 
Telefon 25 38 31 05

Inger Toft Jellesen 
Telefon 20 57 82 04

Møderne foregår i:  
Center for Kræft og Sundhed 
Nørre Allé 45 
2200 København N 
 
Tidspunkt: 
Alle møder foregår i undervisnings-
køkkenet i stueetagen.

Møder på lørdage er kl. 10-16.  
Møder på tirsdage er kl. 17-21. 
 
Datoer for møder i 2020 
25. august 
06. december 
Dagsorden:  
Erfaringsudveksling 
 
Med venlig hilsen 

Frederik iuel 
Telefon: 40 13 81 79

Kirsten Petersen 
Telefon: 20 21 53 28

Michael Lerche-Barlach 
Telefon: 22 26 86 36

Møderne foregår i:  
Kræftpatienternes Hus 
Vejle Sygehus 
Beriderbakken 9 
7100 Vejle 
 
Tidspunkt: 
Alle møder foregår på lørdage  
kl. 11:00-14:00 
 
Datoer for møder i 2020 
22. august 
Dagsorden:  
Erfaringsudveksling 
 
Med venlig hilsen 

Klara Wolfhagen Erbs 
Telefon: 24 99 84 32

Meinhardt Jacobsen 
Telefon: 20 15 81 49

Robert Christensen 
Telefon: 25 23 18 92

Netværk  
for de Unge Nord/ 
Nordjylland

Netværk  
for de Unge Øst/ 
København

Netværk  
for de Unge Vest/Vejle

Få besked direkte pr. email 
Alle vores møder annonceres også på  
Dansk Myelomatose Forenings hjemmeside 
samt på foreningens facebookside.

Ønsker du derudover at få besked direkte  
til din mailbox om næste og kommende  
netværksmøde(r), så send en mail til  
frederik@iuel.net. Skriv “netværksmail”  
i emnefeltet.

Vi håber at kunne genoptage foreningens netværksmøder efter sommerferien, men vi kan af gode grunde ikke på nuværende 
tidspunkt love, om det kan lade sig gøre på forsvarlig vis. Hold øje med information om afholdelse af netværksmøder på 
hjemmesiden www.myelomatose.dk under netværk. Kontakt også gerne tovholderne for dit netværk.
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