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Forord
Af Julie Enevold Brooker, Administerende direktør, Janssen
Patienter mødes i dag med et ønske om, at de i videst muligt omfang skal inddrages i beslutninger om
deres sygdom og den behandling, de skal igennem. Patientinddragelse og ønsket om, at patienten
aktivt medvirker i forhold til sygdom og behandling, er blevet en naturlig del af sundhedsvæsenet.
Det er en god udvikling, fordi den viser et menneskesyn, hvor patienter ses som hele mennesker med
en historie, følelser og forventninger og en ret til medbestemmelse, når det gælder deres eget liv og
helbred.
I lægemiddelvirksomheden Janssen er det vores ambition at medvirke til, at patienter og pårørende
oplever et optimalt behandlingsforløb og dermed opnår bedst mulig livskvalitet. I vores møde med
patientforeninger, sundhedsprofessionelle, politikere og andre beslutningstagere bestræber vi os på at
italesætte og imødekomme patienternes behov.
Vi er derfor meget stolte af at udgive denne bog, som gennem personlige fortællinger viser, hvordan
patienter og pårørende oplever mødet med sundhedsvæsenet – og dermed patientinddragelsen
– og hvordan mennesker lever og tackler livet med en kræftdiagnose i blodet, knoglemarven eller
lymfesystemet.
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Vi udgiver bogen, fordi patienter, pårørende og medarbejdere i sundhedsvæsenet har fortalt os, at der
er brug for mere information om disse kræftsygdomme både til patienter og til deres omgivelser. En
ting er selve behandlingen af sygdommen – noget andet er livet og de udfordringer, sygdommen giver,
og som både patienten og omverdenen skal have en forståelse for.
I de personlige historier sætter vi derfor fokus på det liv og de livsudfordringer, der følger med at være
helbredt, kronisk kræftpatient eller i fortsat behandling. For de fleste vil der være et naturligt ønske om
at vende tilbage til livet, som det var før diagnosen, men det er ofte langt sværere, end man drømmer
om – og i mange tilfælde desværre ikke muligt. Uanset hvad så venter resten af livet, og det vil man
naturligvis altid have det bedste ud af. I bogen finder du derfor også refleksioner og gode råd fra en
psykolog, en oversygeplejerske og fra patientforeningerne Dansk Myelomatose Forening og LyLe –
Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS.
Der skal lyde en stor tak til alle, som på den ene eller anden måde har bidraget til bogens tilblivelse.
En særlig tak skal rettes til de modige og åbenhjertige patienter og pårørende, der har stillet sig til
rådighed med et mere end åbent sind.
Vi håber, at bogen vil gøre alle læsere klogere på livet med en kræftsygdom og vigtigheden af at
inddrage patienter og pårørende på den måde, der giver den enkelte det bedste behandlingsforløb og
liv med kræftsygdommen.
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Jeg vil have mit liv tilbage, og jeg giver ikke op!
Hvis der er én ting, der kendetegner Birthes sygdomsforløb, er det hendes mod og trodsige kamp
for at komme tilbage til den, hun var, inden akut myeloid leukæmi (AML) pludseligt og voldsomt
tog over i hendes liv. I dag ved hun, hvad hendes stædighed og insisterende optimisme betyder for
den styrke, hun har opbygget psykisk og fysisk, men hun har også erkendt, at sygdommens spor
ikke kan slettes. Birthe ser tilbage på et møde med et sundhedssystem, der bød på både opmuntringer og nedture.
En tidlig forårsdag for tre år siden blev Birthes liv forandret. Fra den ene dag til den anden stod hun
ansigt til ansigt med livstruende akut leukæmi. Det var som at ramme en mur med 120 kilometer i
timen, fortæller hun. I dag, godt tre et halvt år efter, har hun genvundet sin optimisme, der – selvom
den er stærk – også er skrøbelig.
Birthe er 55 år, og hun og hendes mand, Hans, bor i stråtækt bindingsværksidyl med have og fem
tønder land tæt på Toksværd i det smukke Sydsjælland. Her har de deres rødder og deres arbejde lige
i nærheden, og her er børnene Martin og Maria født og opvokset og flyttet fra som voksne for ikke
så længe siden. Nu sidder vi med en kop kaffe og de hjemmelavede chokolader, der er Birthes nye
hjemmesyssel, i den hyggelige, lavloftede stue. Birthe har en historie, hun gerne vil dele, selvom det
ikke er let.
Det hele gik meget hurtigt. Efter kort tid med influenza-symptomer fik hun besked om, at hun havde
AML, akut myeloid leukæmi. Hun var 52 år og godt i gang med at træne op til VM i triatlon. Som 40-årig
var hun begyndt at løbetræne, men da det blev for kedeligt, fik hun smag for triatlon, der kombinerer
løb, cykling og svømning. Det er siden blevet til en lidenskab med podium-placeringer ved både
danske og nordiske mesterskaber for ’seniorer’, og lige forude ventede et verdensmesterskab, hvor
hun selvfølgelig skulle med.
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”Jeg lå på sygehuset og tænkte, at det ikke kunne
være rigtigt, at mit liv skulle slutte her. Masser
af fortvivlede tanker fór gennem mit hoved. Det
forekom ubærligt at skulle fortælle mine børn, min
gamle mor og resten af familien om min situation.”

”Jeg trænede mange timer på cyklen hver uge, men en dag kunne jeg pludselig ikke følge med op
over bakkerne, noget jeg bestemt ikke var vant til,” mindes Birthe. ”Jeg tænkte, at jeg måske var ved at
få influenza. Noget murrede i kroppen. Jeg har aldrig før været alvorligt syg, men senere den tirsdag
måtte jeg gå hjem fra jobbet rystende af feber og med et hoved, der var ved at sprænges. Efter et par
dage ringede jeg til vagtlægen, der fortalte, at der var mange, der var syge i øjeblikket, så jeg skulle
bare lægge mig under dynen. Det, der bekymrede mig mest, var, at jeg gik glip af min træning. Ugen
efter fik jeg en akut-tid i lægehuset i Rønnede. Det var en ung, kvindelig læge, jeg ikke kendte, som –
efter at have lyttet til mig – tog nogle blodprøver.”
Samme eftermiddag blev Birthe ringet op fra den hæmatologiske afdeling på Roskilde Sygehus. De bad
hende komme med det samme. Blodprøverne så ikke gode ud, og forholdsvist hurtigt blev det klart,
at noget alvorligt var på spil. Beskeden lød, at der var ekstremt mange hvide blodlegemer i hendes
blod, og noget pegede på en voldsom infektion. Nogle timer senere fortalte en overlæge hende, at
de var næsten sikre: Det var akut leukæmi. Birthe fortæller fattet om begivenhederne, men man kan
tydeligt se på hende, at det ikke er nemt at tænke tilbage på lige det øjeblik på sygehuset. Det var tæt
på midnat, husker Birthe, der aldrig tidligere havde været indlagt, men nu måtte belave sig på, at der
kunne gå en rum tid, inden hun kunne komme hjem igen. Fem uger, helt præcist.
Hvorfor mig?
Indtil Birthe blev syg, arbejdede hun på kirkegården ved Toksværd Kirke. Det er en hvidkalket kirke
med røde tegl og et smukt, lyst kirkerum. Den ligger lidt over to kilometer fra hendes og Hans´ hjem.
Kirkegården er i øvrigt også Hans´ arbejdsplads. Det betød, at de to havde et fælles arbejdsliv, der
for det meste foregik i fri luft. Som kirkegårdsgraver skal man holde hele området og så selvfølgelig
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sørge for gravearbejdet i forbindelse med begravelser. Udefra set kan det virke som en noget dyster
beskæftigelse, men sådan ser hverken Birthe eller Hans på det. Liv og død er to sider af samme sag, og
kirkegården er måske ligefrem livsbekræftende. Ingen af dem ser sig selv som mere religiøse end de
fleste andre, hvor kirkegang knytter sig til dåb, konfirmation, bryllup, begravelse og jul. For Birthe er
naturen, friluftslivet og det at arbejde under åben himmel en uundværlig kilde til energi og livslyst.
Dagen efter indlæggelsen på Roskilde Sygehus fulgte flere undersøgelser, der alle pegede i samme
nedslående retning.
”Jeg lå på sygehuset og tænkte, at det ikke kunne være rigtigt, at mit liv skulle slutte her. Masser af
fortvivlede tanker fór gennem mit hoved. Det forekom ubærligt at skulle fortælle mine børn, min
gamle mor og resten af familien om min situation.”
Birthe kom hurtigt i kemobehandling og mærkede næsten med det samme, at den gjorde noget godt.
Presset i hovedet og smerten lettede.
”Da jeg kom hjem fra hospitalet stadig uden, at min situation rigtigt var gået op for mig, havde jeg en
følelse af, at det hele var dybt uretfærdigt. Hvorfor mig? Jeg havde svært ved at erkende, at jeg faktisk
var syg, og tænkte, at denne her sygdom bare skulle ha’ nogle bank. Jeg har en fightervilje og har
altid kunnet løbe de sidste kilometer, selvom smerten har været overvældende. Jeg strittede imod og
mobiliserede al min mentale styrke. Og Hans var en stor hjælp, selvom jeg gik meget ind i mig selv. Når
man er så syg, følger der en ensomhed med – en ensomhed, der er umulig at forklare andre. Det er, når
det kommer til stykket, kun ens eget liv, det handler om, og lige dér er man helt alene.”
Hvad kan jeg selv gøre?
Fra den første periode i mødet med sygehuset husker Birthe, at hun blot måtte tage imod, hvad
lægerne havde at sige. Hun oplevede ikke at blive stillet over for egentlige valg eller beslutninger,
der inddrog hendes egne vurderinger eller behov. Faktisk var hun primært irriteret over at føle sig
afmægtig og slået omkuld af sygdommen; at være uden kontrol. Så længe man kan være aktiv i forhold
til, hvad der skal ske, har man også en mulighed for at påvirke situationen, fortæller Birthe. Det havde
hun bare ikke ressourcer til, og situationen var så tilpas alvorlig, at hun blot måtte tage imod det, som
nu måtte komme.
Undtagelsen fra følelsen af, at hendes behandling fulgte et forløb, hun kun havde begrænset
indflydelse på, kom, da hun blev spurgt, om hun ville deltage i en såkaldt forsøgsprotokol. Det indebar,
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at hun ville komme til at deltage i en lodtrækning mellem tre forskellige behandlinger, hvor den ene var
den eksisterende standardbehandling og de to andre nye behandlinger. Sagde hun nej, ville hun blot
blive behandlet med den gældende standardbehandling.
”Det var en meget vanskelig situation. Dels var det udfordrende for mig, at et ellers helt evidensbaseret
system, som jeg har meget tillid til, pludselig tilbød mig at være med i et tilfældighedsdrevet lotteri.
Det gjorde mig meget usikker. Dels meldte der sig en udfordring, hvor jeg oplevede, at tilfældigheder
afgjorde, om jeg blev behandlet med standardbehandling eller måske med noget, der kunne vise sig
at være meget bedre – mere effektivt. Tænk, hvis jeg på grund af en lodtrækning gik glip af at prøve
en behandling, der måske var bedre end den, jeg ellers ville blive tilbudt. Det var jo mit liv, det gjaldt.
Situationen, hvor jeg havde forholdsvis kort tid til at beslutte mig, efterlod mig med en stor tvivl og
usikkerhed, som jeg havde det meget dårligt med. Det var en ekstremt vanskelig beslutning på et
tidspunkt, hvor jeg var tynget af en livstruende sygdom, der dog endte med, at jeg sagde ja tak til at
deltage. Som patient kan man havne i situationer, hvor ens medvirken i forsøg kan få en afgørende
betydning for andre patienter i fremtiden.”
Længere henne i forløbet har hun haft gode samtaler med sin læge om de forskellige typer medicin,
hun får for at dæmpe senfølger som fx kvalme, og hun har ved ét tilfælde valgt ikke at tage de
ordinerede piller, fordi hun ikke kunne mærke, at de gjorde noget godt.
”Jeg har ved flere lejligheder spurgt mine læger, hvad jeg selv kan gøre for at styrke min
modstandskraft over for sygdommen, og det ved de faktisk ikke, hvad de skal svare på. Det falder
tilsyneladende uden for deres medicinske faglighed. Selvom jeg anerkender og forstår lægernes
videnskabelige, evidensbaserede måde at tænke på, så har jeg brug for, at der er ting, jeg selv kan gøre,
som ikke nødvendigvis er dokumenteret i videnskabelige afprøvninger. Det vil typisk gå i retning af at
leve og spise sundt. Jeg synes, at hospitalerne og lægerne kunne blive bedre til at rådgive patienter
omkring kost og kosttilskud. Det ville være rart og tryghedsskabende. Det er vigtigt, fordi det er et
sted, hvor man kan få en oplevelse af selv at gøre noget aktivt, der understøtter ens helbred.”
Paraderne falder
Det var faktisk først, fortæller Birthe, da hun deltog i Kræftens Bekæmpelses ’Stafet For Livet’, at hun
pludselig så sin situation helt klart. Hun deltog i stafetten, fordi hun var en del af et løbehold, og da
hun selv havde fået kræft, havde hun meldt sig som Fighter (deltager, der har eller har haft kræft) uden
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”Selvom jeg anerkender og forstår lægernes
videnskabelige, evidens-baserede måde at tænke
på, så har jeg brug for, at der er ting, jeg selv kan
gøre, som ikke nødvendigvis er dokumenteret i
videnskabelige afprøvninger.”

egentlig at tænke over det. Men lige dér, hvor alle kunne se hende med en tydelighed, der ikke kunne
ignoreres, var hun kræftpatient – med stort K.
”En knoglemarvstransplantation var reelt det eneste, der kunne give mig håb. Det var klart for lægerne
og for mig selv. Jeg havde i den forbindelse en samtale på Rigshospitalet, og det var dér, paraderne
faldt for alvor, og min evne til hele tiden at holde fokus på det næste, der skulle ske, og på at holde min
familie oppe i lyset, begyndte at svigte. Jeg havde været koncentreret om alt det praktiske, på at holde
på min fysiske styrke og ikke på, hvor stor truslen faktisk var.”
I begyndelsen af maj blev det besluttet at finde en donor til en stamcelletransplantation. Birthes læge
havde fortalt hende, at hun havde den såkaldte FLT3-mutation, der er forbundet med en særligt dårlig
prognose.
”Jeg stolede meget på, at det ville komme mig til gode, at jeg var i så god form. Jeg havde erkendt, at
jeg var syg, men jeg ville ikke anerkende konsekvensen. Jeg ville ikke overgive mig, for jeg skulle videre
med mit liv. Det kom til at spille en betydelig rolle, at vi var otte patienter på ambulatoriet med samme
diagnose, der fulgtes ad. Vi lærte hinanden godt at kende og havde det trods alvoren skægt og kunne
grine sammen. Det er også vigtigt for mig at sige, at jeg har fået en fantastisk behandling af lægerne og
sygeplejerskerne. Alle har været virkeligt søde.”
Inden transplantationen blev Birthe kaldt ind til en samtale, hvor det atter blev – som hun udtrykker
det – skåret ud i pap, hvor alvorlig hendes situation var. Birthe skulle transplanteres, og det skulle gå
hurtigt. Nu fulgte der en stribe meget grundige forundersøgelser, en serie hele kropsbestrålinger,
kraftig kemoterapi og tre ugers isolation. Hans fik lov til at besøge hende, ligesom et par af hendes
gamle veninder. Sønnen, Martin, der arbejdede i en børneinstitution, var forment adgang.
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Det var en tid så brutal og overgribende, at Birthe har svært ved at finde ord her flere år senere. En
kamp mod livstruende infektioner, der krævede en næsten umenneskelig styrke og tro på, at det nok
skulle gå. I dag har hun svært ved at forstå, hvor tiden blev af, men billeder står tilbage. Som da hun
trænede på en motionscykel med en brækpose i hånden.
Birthe banker tre gange under bordet og fortæller videre:
”Jeg blev udskrevet den 27. oktober. Min tyske donor på 30 år havde gjort det godt. Men jeg begyndte
– som det er almindeligt – at få nogle immunreaktioner og blev medicineret voldsomt for det. Jeg
fik et lægemiddel, der hjælper med at dæmpe forandringer i immunsystemet, som på kort tid gav
mig ’julemandskæg’ og fik min vægt til at stige. Kvinden i spejlet var ikke til at genkende, og det
skubbede mig tættere på kanten. Jeg begyndte at krakelere psykisk, og jeg spekulerede for første
gang på, hvornår det var min tur til at dø. Det var som om, det aldrig ville tage en ende. Mit mod var
ved at svinde, men der var stadig en rest stædighed tilbage i mig. Jeg ville ikke give slip! Her i foråret
2020 er jeg ikke længere i behandling med immundæmpende medicin, hvilket jeg har været glad for i
forbindelse med corona-krisen.”
I december 2017 var fire af de otte i Birthes kemo-gruppe på ambulatoriet gået bort. Bægeret var ved
at være fyldt, men i forbindelse med transplantationen kom Birthe – som den første i Danmark – med
i et internationalt forsøg med ny medicin, en såkaldt FLT3-hæmmer. Forudsætningen for, at hun kunne
være med, var, at hun var transplanteret og havde denne særlige FLT3-mutation. Hun fik en pille, som
hun tog i to år.
”Det var ikke uden nervøsitet, at jeg sagde ja, men jeg opdagede, at det på en måde gjorde mig tryg
at være med i forsøget. Det indebar, at der blev taget en masse ekstra prøver, og at der konstant blev
holdt øje med mig. Det var vigtigt for mig at deltage, for det var en måde, hvor jeg både kunne hjælpe
mig selv og andre.”
I løbet af foråret 2018 begyndte Birthe at tro lidt mere på det hele og forsøgte at slappe lidt af – slippe
det konstante fokus på sygdom, kontroller og behandling. Binyrebarkhormon-behandlingen blev hun
trappet ud af i løbet af maj. Der var trods alt forår i luften, og datteren Maria blev gift den 19. maj. Birthe
begyndte at kunne kende sig selv i spejlet og kunne, iført handsker, så småt begynde at ’rode’ lidt i
haven igen.

13
Bog 210x210 0620 FINAL v2.indd 13

16.08.2020 16.56

”Når man som jeg har været pakket godt ind i et
behandlingssystem, hvor der hele tiden er nogle, der
tager ansvar for, hvad der skal ske, så er det svært
at komme ud i verden udenfor. Det kan måske lyde
mærkeligt, men jeg har jo været pakket ind i vat.”
Kastebold
Tiden kom også, hvor det kom på tale så småt at starte på jobbet igen. Birthes arbejdsgiver, som er
meningshedsrådet, havde været meget forstående undervejs og ikke ændret på hendes arbejdsvilkår.
Samtidig havde kommunen været imødekommende, og Birthe oplevede ikke noget pres fra den front.
Det skulle imidlertid ændre sig.
”Det var dejligt at komme i gang. I begyndelsen arbejdede jeg ca. fem timer fordelt over to dage om
ugen, men siden maj sidste år har jeg været på fuld tid med en såkaldt paragraf 56-aftale, der betyder,
at arbejdsgiver får penge fra første sygedag.”
Birthe har hele tiden bøvlet med ledsmerter og har måttet konstatere, at hun kom lidt for tidligt i gang
med en fuld arbejdsdag. Her i foråret 2020 har hun måttet melde sig syg, men håber på, at hun på kort
sigt kan vende tilbage på deltid. Hun har set i øjnene, at hun på lidt længere sigt må finde noget andet,
der ikke er så fysisk krævende som arbejdet på kirkegården. Af samme grund har hun kigget lidt på og
drømmer om at tage en uddannelse som bioanalytiker. Det vil kræve, at hun kan få en dispensation fra
de eksisterende optagelselsesregler, der ikke lige passer til en 55-årig.*
”Desværre har jeg oplevet at blive kastet lidt rundt i systemet helt fra starten. Det betød, at jeg på et
tidspunkt blev sat i et jobafklaringsforløb. Det er kommet bag på mig, og jeg var ærligt talt ved at gå
i stykker over det. Når man som jeg har været pakket godt ind i et behandlingssystem, hvor der hele
tiden er nogle, der tager ansvar for, hvad der skal ske, så er det svært at komme ud i verden udenfor.
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Det kan måske lyde mærkeligt, men jeg har jo været pakket ind i vat. Heldigvis har jeg fået god støtte
fra min fagforening 3F, men vejen tilbage har vist sig ikke at være uden knaster. De siger, jeg bare skal
tage den med ro, og at der ikke er noget pres, men der er så meget usikkerhed og magtesløshed,
og jeg ved ikke, hvilken vej det går. Jeg har mistet kontrollen over den del af mit liv. Det er ikke
længere mig selv, der bestemmer. Det har jeg det rigtigt skidt med. En ting er, at sygdommen sætter
begrænsninger for mig, men når det er systemet, der gør det, bliver jeg vred. Man kan virkelig undre
sig over, at det er sådan, det fungerer, når man har været så syg, som jeg har været. Jeg kan godt blive
temmelig vred over det. Selvom jeg stadig har skavanker efter de ting, jeg har været igennem, oplever
jeg faktisk, at jeg får det bedre og bedre. Der er stadig masser af gode arbejdsår i mig, og jeg er parat til
at slås for det.”
Når en dør lukkes, åbnes en ny
Som mange blodkræftpatienter har Birthe oplevet at blive mødt af venner og bekendte ved
sociale sammenkomster med positive og velmente bemærkninger som, ”hvor ser du godt ud” –
underforstået, at det ikke er til at se på dig, at du er ramt af en alvorlig sygdom.
”Situationen rummer en dobbelthed, som kan være svær at håndtere,” forklarer Birthe eftertænksomt.
”Den opstår i forskellen mellem det signal, jeg sender om mig selv – det, som andre ser – og
hvordan jeg faktisk har det inde bagved. Bag min tilsyneladende normale, pæne ’overflade’ er jeg
måske i virkeligheden ked af det, bange eller har det fysisk dårligt. Lige dér ligger ofte en stærk
ensomhedsfølelse, fordi man er helt alene med sandheden om sig selv, om de smerter eller den angst,
man oplever, og måske ikke orker eller har lyst til at dele det med andre. Dertil kommer, at man næsten
kan høre overraskelsen over, at den, der tiltaler dig med de positive ord, egentlig havde forventet at
møde en synligt syg person.”
Men mødet mellem den alvorligt syge og ’gamle venner’ kan også afføde andre typer af reaktioner i en
helt anden retning forklarer Birthe:
”Når jeg fortæller om mine drømme og ambitioner, om måske en dag at dyrke triatlon igen, kan jeg
næsten høre folk skeptisk tænke, at ’måske skulle hun hellere se sandheden i øjnene og være knapt så
ambitiøs.’”
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”Bag min tilsyneladende normale, pæne ’overflade’ er jeg
måske i virkeligheden ked af det, bange eller har det fysisk
dårligt. Lige dér ligger ofte en stærk ensomhedsfølelse, fordi
man er helt alene med sandheden om sig selv, om de smerter
eller den angst, man oplever, og måske ikke orker eller har
lyst til at dele det med andre.”

”Jeg har et stærkt ønske om at gøre mig til herre over min sygdom,” fortsætter Birthe med lidt
usikkerhed i stemmen. ”Et ønske om at have kontrol over mit liv. Jeg er næsten sikker på, at der er en
farbar vej tilbage til livet, og det er den, jeg kæmper for at finde. Det er derfor, jeg forsøger at holde
alle de negative ting som frygt og angst på afstand, fordi de kan blive til en ubærlig byrde, der kaster
skygge over alle sider af mit liv. Derfor står der på mit spejl i badeværelset, at jeg skal huske at smile.
Jeg har nogle mantraer fra, da jeg dyrkede triatlon, som jeg stadig bruger, selvom de har fået en anden
betydning nu, hvor det er sygdom, jeg slås med. Min sygdom og de konsekvenser, den har, betyder,
at jeg nu er et sted i mit liv, hvor jeg bliver nødt til at se i øjnene, at det er nødvendigt at give slip på
noget for at komme videre til noget andet. Jeg bliver nødt til at acceptere mine fysiske begrænsninger,
selvom jeg ikke bryder mig om det. Jeg skal så at sige lære mig selv at kende på en ny måde. Men jeg
tror på, at når en dør lukkes, så åbnes der en ny. Jeg er optimist og nogle gange lidt naiv, men forsøger
også at være realist. Og mit mål er selvfølgelig, at mit liv bliver så langt som muligt, samtidig med at jeg
kan foretage mig noget meningsfuldt.”
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Jeg ved godt, at mange ting ikke bliver som før
”Jeg har en bog, som jeg har skrevet mange af mine tanker ned i. Det begyndte sidste år på et
tidspunkt, hvor jeg ramte et lavpunkt. Jeg har måttet gennemtænke alle de positive ting i mit liv og
mine egne styrker og skrive det ned. Det at arbejde er vigtigt for mig. Det er økonomi, men det er også
mit liv og min identitet. Jeg vil bruge mig selv til noget meningsfuldt.”
”Min sygdom og den modgang, jeg har oplevet, har lært mig en masse om mig selv og givet mig mod
til at se ind i mig selv og min egen personlige historie. Min sygdom har været absolut livstruende, men
den har mobiliseret nogle ressourcer, som jeg knapt anede, at jeg har, eller som jeg havde glemt, at
jeg har. Min sport har givet mig nogle redskaber og en forståelse af, hvad psyken betyder, hvis man vil
opnå resultater, og det hjælper mig. Jeg kommer aldrig til at sige, at sygdommen har gjort noget godt
for mig, for selvfølgelig vil jeg helst være den foruden, men jeg har fået en indsigt, har ryddet op i nogle
ting og er blevet mere konsekvent i mine valg.”
Birthe har for nylig fået kontakt til sin stamcelledonor, en tysk kvinde, og det har været berigende. De
skriver nu sammen, og Birthe har fået en ring af hende som et symbol på, at de nu næsten er i familie
med hinanden. Birthe har også dristet sig til at kigge i sin sygejournal, som ikke er for sarte sjæle, og
det har bestyrket hende i oplevelsen af, hvor meget hun faktisk har rejst sig, siden det så allerværst ud.
Hun træner stadig aktivt hjemme og er for nylig begyndt at køre lidt mountainbike sammen med en
veninde.
”Jeg ville have mit liv tilbage, og jeg ved godt, at mange ting ikke bliver helt som før. Men jeg gi’r ikke
op!”

*Efterfølgende har der faktisk vist sig at være en realistisk mulighed for, at Birthe kan starte på den 3,5
årige bioanalytikeruddannelse på dispensation.
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Det kom bag på mig,
at jeg havde indflydelse
på min behandling
Da Torben fik knoglemarvskræft (myelomatose) og første gang mødte sygehuset, oplevede han
ikke at blive involveret i beslutningerne om sin behandling, og han savnede det faktisk heller ikke.
Først senere, under et ophold på REHPA, fortalte en læge ham, at han faktisk kan være med til at
bestemme, hvad der skal ske i hans behandling. I dag føler han sig heldig over, at hans sygdom tilsyneladende har et forholdsvist mildt forløb, og nyder at dyrke sin lidenskab for badminton og tennis.
På spørgsmålet om, hvem Torben egentlig er, svarer han uden tøven med at fortælle om det år, hvor
han fyldte seks. Det var deromkring, hans mor og far besluttede sig for at gå fra hinanden og dele de
fire børn i ægteskabet mellem sig. Hans far fik Torben og hans bror, og hans mor fik Torbens to søstre.
Torbens far læste til lærer og kørte med post, så farmors hjem var et godt og trygt bud på en ny base
den første tid. Torben startede i 1. klasse på Hørsholm Skole, men kom året efter til en kostskole
i Bagsværd sammen med sin lillebror. Her faldt han aldrig rigtigt til, og efter tre år kom han til en
københavnsk kommuneskole, som han blev mere glad for.
Efter 9. klasse stak han til søs med titel af ubefaren messedreng. Tanken om at komme ud i det blå var
besnærende, men ikke langtidsholdbar, viste det sig. Hjemme igen besluttede han at forsøge at få en
realeksamen, så han kunne komme ind på læreruddannelsen som sin far. Sådan skulle det dog ikke gå.
Adgangskravet blev med kort varsel hævet til en studentereksamen, og Torben måtte finde andre veje
og lade skæbnen råde.
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EDB, stort kørekort og et krancertifikat
”På det tidspunkt spillede min far bridge med en ansat hos Kommunedata, og hun kunne fortælle, at
elektronisk databehandling – EDB – var fremtiden. Det førte til, at jeg blev tilbudt arbejde som EDBassistent hos Kommunedata i Ballerup, og dermed var min kurs sat,” fortæller Torben og fortsætter:
”EDB og Kommunedata viste sig at være et godt spor at komme på. Et nyt fremtidssikret fag med en
god løn og gode arbejdsforhold var dukket op, og det kunne ikke være meget bedre. Der var ingen
adgangskrav, som jeg ikke kunne opfylde. Man skulle bare være interesseret.”
Derpå fulgte en periode med værnepligt og en tur forbi en købmandsskole, og så var det ellers tilbage
til den elektroniske databehandling og et godt arbejdsliv i mange år. Torben havde fundet sin plads
og ser i dag tilbage på den tid med glæde og en god portion stolthed. Undervejs blev han gift med
Rigmor, byggede deres hus i Hedehusene mellem Roskilde og Tåstrup med egne hænder og fik en søn.
Men lykken varede ikke ved. I 2003 var Torben ansat i Sparekassernes Datacenter, og det skulle blive
endestationen for hans EDB-arbejdsliv. Ved en fyringsrunde var han blandt dem, der røg. Efter at have
søgt forskellige jobs uden held fik han kontakt til sin nabos søn, der var vognmand, og kort efter var
Torben i besiddelse af et stort kørekort og et krancertifikat. I dag husker han det som en god periode,
selvom hans ansættelse var løs, og kulturskiftet fra det mere prestigegivende EDB-miljø var markant.
Men et job er et job, og tiden gik. Lige indtil den dag, da chefens hund bed ham, og Torben gav ham
valget mellem hunden eller Torben selv. Hunden vandt.
Er du slet ikke klar over, hvad det her drejer sig om?
I 2015 besluttede Torben og Rigmor at gå hver til sit. Rigmor ville tilbage til Bornholm, hvor hun kom
fra, og Torben blev i det hus, de havde boet i i over 40 år. Godt et år efter kom myelomatosen med kort
varsel ind i hans liv.
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”Det var fjernt for mig med den sygdom, og Rigmor
syntes ikke, at jeg reagerede, som jeg skulle. Og det var
sandt. Jeg forsøgte at være upåvirket. Det var mit forsvar
mod et truende kontroltab.”

”Det at blive skilt ændrede naturligvis vores forhold, men først og fremmest til det bedre,” fortæller
Torben. ”Vi brød rutinerne og de dårlige mønstre og fik faktisk mere respekt for hinanden. Det
var en lykkelig skilsmisse, og da jeg blev syg, stillede Rigmor op for mig. Noget, jeg har været dybt
taknemmelig for. Vi var blevet et ’cola’, som hun kaldte det: Couple living apart.”
Som med andre myelomatosepatienter startede Torbens sygdom med smerter i ryggen. Ikke noget
han var uvant med, men der var den forskel fra tidligere, at det denne gang ikke ville gå væk. Derfor var
han forbi sin læge og en fysioterapeut. Heldigvis tog lægen en blodprøve, der afslørede en alt for lav
blodprocent. Inden Torben fik set sig om, befandt han sig på Hvidovre Hospitals diagnostiske enhed,
og 10 dage senere kom han til den hæmatologiske afdeling på Rigshospitalet. I hans journal stod der
myelomatose. Knoglemarvskræft. En sygdom, Torben ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig,
skulle ramme netop ham.
”Jeg var meget imponeret over effektiviteten i systemet. Der var ingen ventetid, og på Riget mødte jeg
folk, der vidste alt om min sygdom og kunne svare på mine mange spørgsmål,” forklarer han.
Torben, der er svær at slå ud af kurs, tog det hele med forbløffende ro indtil den dag, hvor Rigmor
sagde: ’Sig mig, er du slet ikke klar over, hvad det her drejer sig om?’
”Det var fjernt for mig med den sygdom, og Rigmor syntes ikke, at jeg reagerede, som jeg skulle. Og
det var sandt. Jeg forsøgte at være upåvirket. Det var mit forsvar mod et truende kontroltab.”
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”Jeg bad min læge om at være helt åben om min situation.
Jeg ville vide, hvad jeg var oppe imod, og hvor længe jeg
kunne regne med at leve. Og hvis der ikke var noget klart
svar, fordi ingen kan vide det, så var det det, jeg ville høre.”

”Jeg havde ikke oplevelsen af, at man forsøgte at involvere mig i min behandling på Rigshospitalet.
Jeg fik at vide, at jeg var en ’ung mand’ i denne sammenhæng, og at de ville tilbyde mig højdosiskemoterapi og en stamcelletransplantation. Det lød OK, når det skulle være. Allerede efter det første
møde på hospitalet skulle jeg i kemobehandling. Det var en torsdag, men jeg ville helst vente til
mandag, for vi skulle have gæster i weekenden. Tallene viste dog, at der skulle handles hurtigt, og at jeg
skulle i behandling allerede dagen efter. Lægen ville indlægge mig, medmindre jeg lovede at drikke tre
liter vand de næste 24 timer. Det gjorde jeg, og dagen efter var jeg tilbage for at starte i kemoterapi.”
Efter de første fire indledende behandlinger (af otte) spurgte Torben, om han kunne blive overflyttet
til Herlev Hospital. Ikke fordi han var utilfreds, men for at gøre livet lidt lettere for Rigmor, der nu var
tilbage i København mere permanent. På den hæmatologiske afdeling på Herlev Hospital, som han
hurtigt følte sig tryg ved, fik han de sidste fire indledende kemobehandlinger.
5-10 år
”Jeg bad min læge om at være helt åben om min situation. Jeg ville vide, hvad jeg var oppe imod, og
hvor længe jeg kunne regne med at leve. Og hvis der ikke var noget klart svar, fordi ingen kan vide det,
så var det det, jeg ville høre. Og lægerne slog fast: Vi lyver ikke for vores patienter. Det var fint, men
altså ikke noget svar på det tidspunkt. Jeg kan godt lide min læge og er tryg ved ham. Det er fortsat
ham, jeg har kontakt til, og det er fint. En overgang var der forskellige læger inde over, og det bad jeg
om at få ændret, så der kun var én, og sådan blev det.”
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”Måske var der noget, der gik hen over hovedet på mig.
Jeg havde ingen oplevelse af at være blevet bedt om
at være med i beslutningerne om, hvad der skulle ske
behandlingsmæssigt. Derimod havde jeg stor tillid til, at
lægerne var dygtige og gjorde det bedste for mig.”

”Jeg er meget imponeret over de mennesker, jeg har mødt på sygehuset. De havde styr på det og gav
sig tid til at svare på mine mange spørgsmål. Jeg tænkte af og til, om den sygeplejerske, jeg talte med,
ikke havde andet at lave. Det virkede som om, de havde mange ressourcer, og til samtalerne havde jeg
ingen oplevelse af at blive ’presset’ ud ad døren. Det har været fint og måske lidt i modstrid med det
fremherskende billede af, at alt går så stærkt. Jeg er stadig meget tilfreds med Herlev og forventer at
blive der. Jeg kan altid ringe til dem – dag og nat. Sidste sommer havde jeg problemer med min kæbe.
Store smerter, som kun kunne dulmes med koldt vand i munden. Jeg ringede til hospitalet klokken et
om natten og bad om noget stærkere smertestillende medicin, og der blev med det samme udskrevet
morfin, som jeg kunne hente i København.”
Torbens behandling gik slag i slag. Efter en indledende kemobehandling fik han medicin, der skulle få
hans stamceller til at formere sig. Det gik der en uge med, hvorefter hans stamceller blev høstet. To
dage efter fik han højdosis-kemoterapi, og få dage efter fik han sine stamceller retur ind i blodet. Det
hele forløb udramatisk.
”Da jeg var kommet lidt til mig selv efter transplantationen, spurgte jeg igen min læge, hvor lang tid jeg
havde tilbage at leve i, og understregede som tidligere, at jeg ville have et ærligt svar. Han sagde 5-10
år, men også at det var svært at forudsige. Det svarede nogenlunde til det, jeg havde læst mig til.”
Allerede under den indledende behandling forud for stamcelletransplantationen begyndte Torben at
spille tennis igen. En sport han har dyrket af flere omgange i sit liv.
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”Vi har en meget velfungerende tennisklub her i Hedehusene med et godt fællesskab. Jeg spiller også
badminton, går til yoga og tager cyklen ind til Roskilde af og til. Jeg er fint med motionsmæssigt,”
fortæller han med tilfredshed. ”Det betyder meget for mig. Det er sjovt, hyggeligt og opbyggeligt.
Jeg har altid dyrket sport, og i denne fase af mit liv ved jeg, hvor vigtigt det er at være i form. Jeg
indrømmer gerne, at jeg er et konkurrence-menneske og kan blive rasende, hvis ikke det går min vej.
Men det vigtigste er, at motionen spiller direkte ind på både mit fysiske og psykiske velbefindende.”
Måske var der noget, der gik hen over hovedet på mig
Da stamcellebehandlingen var vel overstået, blev Torben tilbudt et ophold hos REHPA i Nyborg
sammen med 15 andre myelomatosepatienter. Det var dér, han blev opmærksom på, at der er noget,
der hedder patientinddragelse.
På REHPA mødte Torben patienter, der ikke havde det mindste lyst til at vide noget om deres sygdom. For
dem var det nærmere vigtigt at vide mindst muligt. Det har han forståelse for, men er ikke selv det samme
sted. Torben vil gerne vide, hvad der skal ske og hvorfor, og har altid stillet spørgsmål og søgt viden.
Torben havde på et tidspunkt i de mange snakke med de andre patienter luftet tanken om aktivt at tage
sit eget liv, hvis det skulle komme til et punkt, hvor det ikke længere var værd at leve. Den udtalelse
førte til en samtale med en læge, hvor han gav udtryk for, at han ikke var sikker på, at han ville gå
igennem den samme behandling igen, når det på et tidspunkt bliver nødvendigt. Lægen forklarede, at
der findes andre muligheder, og at han selv vil have indflydelse på beslutningerne om sin behandling,
når den dag kommer. Det var en oplysning, der kom lidt bag på Torben.
”Måske var der noget, der gik hen over hovedet på mig. Jeg havde ingen oplevelse af at være blevet
bedt om at være med i beslutningerne om, hvad der skulle ske behandlingsmæssigt. Derimod havde
jeg stor tillid til, at lægerne var dygtige og gjorde det bedste for mig. Til gengæld har jeg stillet mange
spørgsmål undervejs. Jeg har søgt svar på en masse ting og har fået det. Blandt andet ved at læse
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”Kræften har haft den virkning på mig, at jeg
går meget bevidst efter at bekymre mig så lidt
som muligt, og det er jeg faktisk ganske god til.
Bekymringer står i vejen for det gode liv.”
meget om min sygdom og den måde, andre har tacklet den på. Jeg er medlem af Dansk Myelomatose
Forening, følger deres Facebook-side og læser foreningens blad. Jeg er meget imponeret over den
forening. Den virker effektiv og fokuseret på, at patienter får den bedste behandling.”
Jeg ved, der vil komme en dag …
”Kræften har haft den virkning på mig, at jeg går meget bevidst efter at bekymre mig så lidt som muligt,
og det er jeg faktisk ganske god til. Bekymringer står i vejen for det gode liv. Det er de fleste vist enige
om, og i virkeligheden er det de færreste bekymringer, der går i opfyldelse. Jeg er generelt ikke særligt
styret af følelser og er pænt viljefast. For mig er det argumenterne, der tæller; realiteterne. Jeg er styret
af, hvad det er, jeg kan påvirke. Man kan komme til at bruge så meget værdifuldt liv på at forsøge at
få styr på ting, som man alligevel ikke kan blive herre over. Når jeg skal til kontrol, tænker jeg ikke et
sekund på, om kræften er kommet tilbage. Jeg har ikke ondt i maven eller sover dårligt.”
Selvom Torben har fået besked om, at hans sygdom vil forkorte hans liv, har han valgt at tro noget
andet. Mødet med andre myelomatosepatienter har givet ham et billede af, at han er bedre fysisk end
de fleste, og det styrker hans tro på, at han har flere år at trække på. I og med at han selv vil bestemme,
hvornår han skal herfra – forklarer han – har han fået en ro i sit liv, der i sig selv har en gunstig
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indflydelse på hans psyke, helbred og modstandskraft. Selvfølgelig har den behandling, han har været
igennem, sat sine spor, men også her føler han sig heldig og er bevidst om, at mange ligesindede slås
med senfølger. Hans egne er få og små, men han mærker, at hans hukommelse og kognitive funktioner
er for nedadgående – og at det ikke alene skyldes tiltagende alder. Kemohjerne er en realitet, og alting
har en pris.
”Jeg ved, at den dag kommer, hvor jeg bliver så dårlig, at jeg ikke har kræfter til at tage situationen i
mine egne hænder. Derfor giver det mig tryghed, at jeg har besluttet, at jeg ikke vil ende mit liv som et
viljeløst offer, og jeg er ikke bange for at tale om døden og se den i øjnene. Jeg siger ikke, at min måde
at se på dette er den rigtige for alle. Slet ikke, og jeg er realistisk nok til at se, at jeg ikke med sikkerhed
kan sige, hvordan jeg har det, når den dag kommer, hvor jeg kun har kort tid tilbage.”
”Jeg oplever ikke, at min sygdom har ændret mit liv fundamentalt, og jeg har en beslutning om, at
det skal den heller ikke. Jeg har ikke højtflyvende planer om, at jeg skal nå at se pyramiderne eller
Galapagos-øerne. Jeg vil bare gerne have en normal, god hverdag, og det føler jeg faktisk, at jeg har.
Jeg har stået på ski, siden jeg var 25 år, og det gør jeg stadig. Min sygdom har betydet, at jeg har fået
meget opmærksomhed og omsorg fra mine omgivelser, og det sætter jeg utroligt stor pris på. Jeg har
været åben om sygdommen, og det er kommet positivt tilbage. At Rigmor har været her, er jeg meget,
meget taknemmelig for.”
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Mine blomstermalerier er et rum, hvor der ikke er kræft
Da Jan i 2013 fik diagnosen CLL, kronisk lymfatisk leukæmi, besluttede hans hæmatolog – lidt imod,
hvad der ofte er tilfældet ved CLL – at Jan skulle sættes i kemobehandling hurtigt. Med skæbnens
mellemkomst skulle der dog gå fem år, før behandling kom på tale. På det tidspunkt, i 2018, blev Jan
tilbudt at komme med i et medicinsk forsøg, der kunne betyde, at han ikke kom i kemoterapi, men
blev behandlet med en ny type lægemidler. Det sagde han ja tak til, satte sig grundigt ind i forsøget
og indledte et tæt samarbejde med sin læge på Roskilde Sygehus.
Når Jan har fri fra sit arbejde som procesmanager i Danmarks Radios produktionsafdeling, sidder
han allerhelst med sine pensler og sit staffeli ude i naturen – gerne iført cowboyhat og et halmstrå
dinglende i mundvigen som en anden Monet – og gerne i Provence, hvis han selv kan bestemme.
Jan er en passioneret blomstermaler og har været det i mange år. Fra sin hjemmeside, hvor han
præsenterer sig under navnet Blomstermaleren fra Ringsted, sælger han sine ’darlings’ og glæder sig
over, at andre kan lide hans kunst. Men lige så æstetisk, livsnydende og meditativ malerkunsten er for
Jan, lige så ubarmhjertigt viste livet sig at være på en helt anden front.
Sygdommen, der skulle komme til at sætte dybe spor i Jans liv, startede med en musearm – sikkert et
resultat af alt for mange timer foran computeren. Det var i foråret 2013, og armen gjorde så ondt, at
Jan gik til sin læge. Hun konstaterede betænksomt efter at have kigget på den plagede arm, at det var
længe siden, han havde fået taget en blodprøve, og tog derfor en. Bare for en sikkerheds skyld.
”Dagen før skærtorsdag ringede hun pludselig. Jeg kunne se på min telefon, at det var hende, min
læge, og jeg tænkte: ’Hvad dælen vil hun?’,” mindes Jan. ”Hun forklarede, at der var noget ved
blodprøven, hun ikke helt forstod, og om jeg kunne kigge forbi med det samme. I mit indre begyndte
alarmklokkerne at ringe.”
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”Dagen før skærtorsdag ringede hun pludselig. Jeg
kunne se på min telefon, at det var hende, min læge,
og jeg tænkte: ’Hvad dælen vil hun?’”
Der var fyldt godt op i venteværelset, men Jan blev dirigeret direkte ind til lægens bord. Et faktum, der
virkede foruroligende på ham. Han sagde med det samme – forberedt på det værste – at han ville have
klar besked uanset hvad. Men hans læge forklarede, at hun ikke vidste præcis, hvad det var, hun så i
blodprøven, udover at noget ved tallene så bekymrende ud. Kort efter blev han sendt ud i det fyldte
venteværelse, men det varede kun et øjeblik, før han atter blev kaldt ind. Hun vidste fortsat ikke, hvad
det var, forklarede hun, men tallene betød, at hun havde sat ham i et kræftpakkeforløb.
Vent og se
Trods de ildevarslende signaler forløb påsken stille for Jan og hans familie, men knapt var det blevet
hverdag, før de ringede fra Roskilde Sygehus. De syntes, han skulle komme med det samme.
Her startede en udredning med blodprøver, knoglemarvsbiopsi og scanninger. Kort tid efter fik Jan
besked om, at han havde CLL, kronisk lymfatisk leukæmi, og at han skulle i kemoterapi. Med ét var han
blevet kræftpatient.
For mange CLL-patienter gælder, at man ikke starter behandlingen ved diagnosetidspunktet. Derfor
kan der ofte gå flere år, før behandlingen sættes i gang, og det vil i så fald være i form af kemoterapi.
Denne periode, hvor man venter med behandlingen og ser tiden an, kalder man for ’wait and watch’.
Jan var altså en sjælden undtagelse, fordi hans læge på dette tidlige tidspunkt vurderede, at han skulle
starte i kemoterapi med det samme.
Imidlertid var det ved at blive sommer, og det blev besluttet at udsætte kemobehandlingen til efter
ferien.
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Jan og familien skulle til Korsika, og dernede i varmen var det svært – selvom han havde både pensler
og staffeli med – ikke at tænke på, hvad der ventede forude. Hjemme igen viste det sig, at lægen, han
havde talt med tidligere, var på ferie, og at den læge, der nu havde taget over, var overrasket over, at
han skulle i behandling så hurtigt. Hun vurderede efter at have kigget på blodprøverne, at risikoen ved
kemobehandlingen var større end risikoen ved sygdommen, og annullerede kemobehandlingen.
Således gik der fem år med ’wait and watch’ for Jan.
”Det gik stort set som den nye læge forudsagde, og jeg mærkede ikke meget til sygdommen, mens
årene gik. Mit liv var meget normalt, selvom sygdommen rumsterede i mit baghoved. Det var altid lidt
nervepirrende, når jeg hver tredje måned skulle til kontrol, og der kom da også en dag i 2018, hvor
lægen mente, at tiden var moden til at starte i kemobehandling. Det var ventet, men alligevel et chok.
Det lod til, at jeg var mere syg, end jeg kunne mærke. I øvrigt må jeg sige, at jeg hurtigt blev glad for
den hæmatologiske afdeling på Roskilde Sygehus. Mens jeg var i udredning og var inde for at få taget
en knoglemarvsprøve, sad min kone, Sonja, alene ude i et venteværelse, hvor hun ikke kunne holde
tårerne tilbage. Der gik kun et øjeblik, så kom der en sygeplejerske og snakkede med hende. De har
været virkeligt gode til at tage hånd om os. Ambulatoriet minder mere om et hjem end om et sygehus.
Jeg har ikke været andre steder, men vil ikke bytte.”

”Mens jeg var i udredning og var inde for at få taget
en knoglemarvsprøve, sad min kone, Sonja, alene
ude i et venteværelse, hvor hun ikke kunne holde
tårerne tilbage. Der gik kun et øjeblik, så kom der en
sygeplejerske og snakkede med hende. De har været
virkeligt gode til at tage hånd om os.”
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Et tilbud, der viste sig svært at modstå
”At lægen, der først havde anbefalet hurtig behandling, var på sommerferie den dag i 2013, hvor jeg
mødte hans afløser, blev en lektion i, hvad der kan ske, når nye øjne kommer til, og der kommer en
’second opinion’. Der er mange patienter, der klager, hvis de pludselig bliver mødt af en anden læge
end den, de først mødte og har fået tillid til. Det synes jeg ikke, man nødvendigvis skal være ked af.
Forskellige læger har forskellige opfattelser af sygdommen og forskellige vurderinger af, hvad der skal
ske. At der er flere læger inde over, skaber flere nuancer, man kan forholde sig til som patient,” mener
Jan.
Forløbet kom overraskende nok til at betyde, at Jan aldrig kom i kemobehandling, hvilket mildest
talt er usædvanligt, når man har CLL. Tingene tog nemlig en ny drejning, da han blev spurgt, om han
ville deltage i en medicinsk forsøgsprotokol, hvor man testede effekten af en række nye lægemidler i
kombination med hinanden og i kombination med kemoterapi. Hans specifikke sygdom passede til de
kriterier, der var defineret for at komme med i forsøget.
”I første omgang tænkte jeg, om det mon kunne være farligt, men efter at have talt med den
sygeplejerske, der kontaktede mig for at høre, om jeg ville være med, sagde jeg ja og fik udleveret en
beskrivelse af forsøget, der nøje forklarede, hvad det gik ud på.”
”Der var også en beskrivelse af mulige bivirkninger af behandlingen, der fik mig til at tænke, at det
skulle jeg i hvert fald ikke være med i. Jeg læste derfor papirerne grundigt igennem en gang mere, og
det rejste en række spørgsmål, som jeg sendte til de ansvarlige for forsøget. Kort efter ringede den
læge, som senere blev min faste kontakt, og han kunne berolige mig. Med ro i sindet sagde jeg OK til at
være med.”
Havde Jan sagt nej, ville han få standard kemoterapi, men med sit ja afgjorde en lodtrækning, hvilken
type behandling han kom i. Det kunne betyde kemoterapi eller en af de kombinationer af nye typer
behandlinger, som Jans læge havde store forventninger til. Det var ikke uprøvet medicin, men medicin,
der havde været brugt ved tilbagefald af sygdommen i mere end et år.
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Det rigtige sted på det rigtige tidspunkt
Jan endte efter lodtrækningen (der var i alt fire forskellige behandlingskombinationer) med at få tre
typer medicin over 10 måneder – og ingen kemobehandling. Tidsrammen lå fast, og Jan vidste derfor
fra starten, hvornår han ville være færdigbehandlet. Når han fortæller om forløbet, er det tydeligt,
hvor meget tid og energi han har brugt på at læse om forsøgets opbygning og de enkelte typer af
behandling i de forskellige behandlingskombinationer. Jan anså det for nødvendigt for hans egen
tryghed, at han havde et godt indblik i og forståelse for, hvad det var, han var blevet en del af. Men
også for på en forhåbentlig god og konstruktiv måde at kunne bidrage med oplysning og erfaring om
sygdoms- såvel som behandlingsforløb.

”Situationen krævede, at jeg involverede mig fuldt
ud, at jeg mødte op på de aftalte tidspunkter, spiste
pillerne som foreskrevet osv. Der var et fuldstændigt
fast dagsmønster for, hvordan, hvornår og hvor
meget medicin der skulle tages, og hvor meget vand
jeg skulle drikke.”
”Situationen krævede, at jeg involverede mig fuldt ud, at jeg mødte op på de aftalte tidspunkter,
spiste pillerne som foreskrevet osv. Der var et fuldstændigt fast dagsmønster for, hvordan, hvornår
og hvor meget medicin der skulle tages, og hvor meget vand jeg skulle drikke. Det skulle selvfølgelig
følges nøje for at kunne give troværdige resultater i sidste ende. Undervejs har jeg fået taget mindst
100 blodprøver. Det krævede disciplin, men min motivation var høj. Jeg følte mig fuldstændigt tryg
gennem hele forløbet og bestemt ikke som en forsøgskanin, og det beroede på, at jeg havde absolut
tillid til lægerne og sygeplejerskerne. I øvrigt havde jeg stort set ingen bivirkninger, men fik det
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”Min læge var god til at forklare udførligt om
både min sygdom, om blodets sammensætning og
om behandlingen. Vi havde et tæt og tillidsfuldt
samarbejde. Alene det var jo et privilegium. Den
erfaring betyder, at jeg i dag kun kan anbefale andre
at deltage i forsøg som dette, hvis de får tilbuddet.”
egentlig bare bedre og bedre. Det bestyrkede mig i troen på, at jeg havde valgt rigtigt. Det var meget
modsat kemoterapi, hvor man får det dårligere og dårligere. Det var en stor lettelse, at jeg slap for
kemobehandlingen, men også et privilegium, fordi det var en helt ny måde at behandle sygdommen
på. Jeg var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.”
”Min læge var god til at forklare udførligt om både min sygdom, om blodets sammensætning og om
behandlingen. Vi havde et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Alene det var jo et privilegium. Den erfaring
betyder, at jeg i dag kun kan anbefale andre at deltage i forsøg som dette, hvis de får tilbuddet.
Medicinske forsøg baner vejen for bedre behandling af alvorlige og komplicerede sygdomme. Den
medicin, jeg har fået, er ekstremt dyr sammenlignet med den gængse, men i dette forsøg var det
producenterne af medicinen, der betalte gildet.”
Efterlivet er knapt begyndt
I dag er Jan behandlingsfri og tilbage i ’wait and watch’. Med lidt tekniske termer er han i dag MRDnegativ i blodet og MRD-positiv i knoglemarven. Det betyder, at der ikke er leukæmiceller at spore i
blodet og kun en lille rest i knoglemarven. MRD er en forkortelse for ’minimal residual disease’, der på
dansk betyder minimal resterende sygdom. I en periode efter behandlingsstoppet fik han dog et stof,
der skulle stimulere produktionen af hvide blodlegemer. Det er han nu ude af igen. Jans læge har siden
fortalt, at de havde en forventning om, at netop den behandlingskombination i forsøget, som Jan fik, ville
kunne helbrede sygdommen. Det ser ikke helt ud til at være tilfældet, men er tæt på, mener Jan.
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Jan lægger vægt på, at hans deltagelse i forsøget kom til at betyde, at han valgte at blive stærkt
involveret i sin egen behandling og havde en oplevelse af at indgå i et team med de læger, der var
involveret. Det ville han ikke have været foruden.
”Den del af min historie, der handler om at finde tilbage til livet efter afsluttet behandling, er egentlig
ikke rigtigt startet endnu. Måske skyldes det, at jeg aldrig helt har haft fornemmelsen af at være meget
syg, men jeg kan på den anden side godt mærke, at jeg er blevet mere frisk og har mere overskud
nu. Der er venner i min omgangskreds, der har bemærket, at jeg har mere farve i kinderne, og at jeg
da også må have tabt mig. Det sidste skyldes formentlig udelukkende, at mine lymfekirtler på halsen
er blevet mindre, for jeg vejer det samme som før. Da vi fornyeligt skulle have været på ferie (som
blev aflyst på grund af COVID-19), havde jeg besluttet mig for at få taget en blodprøve bare for en
sikkerheds skyld. Den blev naturligvis også aflyst. Havde jeg spurgt min læge, ville han nok synes, at en
blodprøve på det tidspunkt var helt overflødig.”
”Jeg tror faktisk ikke, at mit liv i dag er meget anderledes, end hvis jeg aldrig havde fået CLL. Og så
alligevel: Jeg har nok mere fokus på at leve, mens jeg gør det, men det er ikke noget, jeg spekulerer
meget over. Der er ting i livet, som bliver mere ligegyldige, når man har sådan en diagnose i bagagen.
Hvis jeg er blevet klogere, så handler det først og fremmest om min indsigt i sygdommen. Jeg har
oplevet, at andre CLL-patienter, som har fundet mig på Facebook, har ringet for at snakke og for
at høre om mine erfaringer og overvejelser omkring den ene eller den anden form for behandling.
Undervejs er jeg blevet stadigt mere opmærksom på, hvor vigtigt det er, at patienter taler sammen og
udveksler erfaringer. Det giver i den grad mening at tale med andre, der står eller har stået det samme
sted som en selv. Hvis jeg kan bistå andre med gode råd, så gør jeg det med glæde. Med det jeg har
fået tilbudt og været igennem, synes jeg faktisk, at jeg har pligt til at give noget af det, jeg har lært
undervejs, videre til andre.”
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”At male er en slags mindfulness. Det er en
god måde at slippe sine tanker på, og det er
kun vokset i betydning efter min sygdom.”

Små, blå blomster
”Min interesse for blomstermaling startede for mange år siden, men selvom jeg ikke fik malet så
meget, mens jeg var i behandling, hvor jeg egentlig havde tiden, så er jeg kommet lidt mere i gang
nu. Undervejs malede jeg et billede af nogle små, blå blomster, som nærmest svæver, og først nu kan
jeg se, at blomsterne er kræftceller – kræftceller på vej væk. Billedet hænger nu i det rum, hvor man
får kemoterapi på hæmatologisk afdeling i Roskilde. Da jeg startede i behandling i 2018, slog jeg mit
hidtil største lærred på 2 x 1,30 meter op for at male et gigantisk provencalsk solsikkelandskab. Det var
min plan, at det skulle blive færdigt samtidigt med min behandling. Det kom ikke til at holde, så jeg er
stadig i gang.”
”At male er en slags mindfulness. Det er en god måde at slippe sine tanker på, og det er kun vokset i
betydning efter min sygdom. Jeg vil ikke sige, jeg bruger det som terapi, men jeg er i min helt egen
verden, når jeg maler, og det betyder meget.”
”Mit arbejdsliv har været præget af fantastiske kollegaer og en ledelse, som har bakket mig op og
givet mig den tid, jeg havde brug for. Da coronapandemien ramte landet, blev jeg ringet op af min
underdirektør og fik besked på at arbejde hjemme. Det betyder meget, at jeg har fået besked på at
passe på mig selv af min ledelse. Sygdommen har ikke nedsat min arbejdsevne, og jeg har det fint med
at sidde herhjemme. Jeg er vist en meget heldig mand,” slutter Jan.
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Man skal kende sin fjende for at kunne besejre ham …
Hans Henrik har i mange år arbejdet i Forsvaret og er meget bevidst om, at han nok har en lidt soldateragtig tilgang til sin sygdom. Det kan Jonna, hans hustru gennem 31 år, godt nikke genkendende til,
men det er ikke altid lige nemt. Her fortæller de to i fællesskab om Hans Henriks myelomatose, om
hvordan sygdommen kom snigende ind i deres liv, om at tage aktivt del i behandlingen og om det at
leve med visheden om, at sygdommen med stor sandsynlighed vil forkorte hans liv.
Det var i oktober 2015, og alt var, som det plejede i den gedigne murstensvilla, som Hans Henrik og
hans kone, Jonna, der begge er midt i 50’erne, bor i i den sydlige del af Rudkøbing på Langeland. Og
så alligevel ikke. Hans Henrik havde opdaget en hævet lymfeknude på sin hals. Sådan en skyldes for
det meste en infektion forårsaget af virus eller bakterier og er helt ufarlig. Alligevel havde han en
fornemmelse af, at der var noget, der ikke var helt OK. Jonna derimod, der er mere optimistisk af
natur, tog det roligt og var overbevist om, at det ville gå væk – i øvrigt helt på linje med øre-næse-halslægens vurdering. Hans Henriks mistanke skulle dog siden vise sig velbegrundet.
I den efterfølgende tid fulgte en række kontrolbesøg hos lægen.
På dette tidspunkt var Hans Henrik værkstedsleder på et elektronikværksted på flådestationen i Korsør
og havde 10 kolleger under sig. De holdt bl.a. styr på meget af den komplicerede elektronik, der i dag
anvendes i Forsvaret. Et job, som Hans Henrik dagligt bil-pendlede godt 210 kilometer frem og tilbage
til i Korsør, og som han stortrivedes med.
”Samtidig med opdagelsen af lymfeknuden drillede min ryg mig. Jeg havde ondt af og til, men det
havde jeg jo på den anden side haft i årevis. På et tidspunkt, hvor jeg lavede fysiske øvelser, ”micro
træning”, med mine ’drenge’ på gulvet i værkstedet, lød der pludselig et meget ubehageligt knæk i min
ryg, og det gjorde vanvittigt ondt.”
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Jonna husker, at Hans Henrik ikke var så nem at have med at gøre i de dage:
”Han havde en mistanke om, at der var noget galt, men jeg tænkte, at det var noget pjat. Men det
var alligevel bekymrende, hver gang han skulle til kontrol hos øre-næse-hals-lægen på grund af
lymfeknuden, og på et tidspunkt besluttede jeg at gå med ham for at høre, hvad det mon kunne være.”
Lægen var ikke helt sikker, men der blev taget en biopsi, som viste unormale celler. Hans Henrik og
Jonna havde efterhånden et presserende behov for at få klar besked om, hvad der var på spil, da han fik
besked om at skulle møde på Øre-Næse-Hals-Afdelingen på Odense Universitetshospital (OUH), og at
han nu var inde i en hoved-hals-kræftpakke. Javel så!
Jeg skal nok dø i morgen
”Lægen på OUH syntes i første omgang, at det så ukompliceret ud. Ingen fare på færde. Vi talte også
om mine rygsmerter, men det var nok ’noget med alderen’, blev vi enige om. Ved et efterfølgende
besøg på afdelingen blev der taget blodprøver, og efter lidt frem og tilbage blev det besluttet at tage
en mandelbiopsi. Det kunne være kræft i mandlen, lød det. Det var på vej ind til operation, at en læge
spurgte til min ryg, om jeg havde haft rygsmerter. Hun troede nemlig ikke, at det var mandlen, der
var noget galt med. Nærmere, mente hun, vurderet på en CT-scanning, at det var knoglemarvskræft.
Efterfølgende skar de lymfeknuden væk for at underkaste den en nærmere analyse, og jeg blev sendt
hjem med besked om, at jeg på grund af operationen intet måtte lave de næste 10-12 dage. Derefter
ville jeg få et svar. Alle muligheder var fortsat i spil.”
Hans Henrik kunne dårligt gå tur med hunden og ikke se fjernsyn. Han var for urolig og ukoncentreret.
Han prøvede på et tidspunkt at læse en bog, men kunne ikke koncentrere sig og kastede den vredt ind
i væggen. På det tidspunkt gav han sig til at læse om myelomatose på nettet og opdagede, ”at jeg nok
skal dø i morgen”.
”Det var den værste tid overhovedet,” husker Jonna. ”Fordi vi ikke vidste, hvad det var, men havde en
fornemmelse af, at det kunne være meget alvorligt.”
Der gik otte dage, inden svaret kom, og det var det værst tænkelige: Myelomatose. I mellemtiden var
det blevet maj 2016.
Med diagnosen på plads blev Hans Henrik overført til den hæmatologiske afdeling på OUH, og det blev
en milesten. Fra usikkerhed og uklare beskeder og følelsen af ikke at blive taget helt alvorligt, oplevede
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”Jeg har altid haft et positivt livssyn, og hvis lægerne siger,
der er mulighed for at komme godt igennem det, så er det
det, jeg hører. Men selvfølgelig har der været perioder,
hvor vi har været kede af det og slået helt ud af kurs.”
han nu at være kommet i de rigtige hænder. Herfra kørte det på skinner, fortæller Hans Henrik og
Jonna samstemmende.
Efter en knoglemarvsundersøgelse og en orientering om, hvordan forløbet ville være, stod de over for
lægernes vurdering af, om behandlingen skulle starte med det samme, eller om der var brug for mere
analysearbejde, der nærmere ville kunne bestemme den specifikke type af sygdom. Derfor gik der
yderligere 14 dage, før behandlingen gik i gang. Kemokanonen blev kørt i stilling. Forude ventede otte
hårde kemoforløb.
Denne periode var, husker Hans Henrik og Jonna, præget af mere ro og klarhed, end der havde været
i den lange tid frem mod diagnosen. Der var, som Jonna udtrykker det, kommet ansigt på fjenden. Fra
da af vidste de, hvad det var, de skulle slås med.
”Jeg har altid haft et positivt livssyn, og hvis lægerne siger, der er mulighed for at komme godt igennem
det, så er det det, jeg hører,” siger Jonna. ”Men selvfølgelig har der været perioder, hvor vi har været
kede af det og slået helt ud af kurs.”
”Jeg ved fra min tid i Forsvaret,” supplerer Hans Henrik, ”at det gælder om at komme til at kende
fjenden godt, for at man kan tæve ham, og det er min tilgang til det. Jeg indså på et tidligt tidspunkt, at
hvis jeg satte mig passivt med et tæppe over hovedet, hvis jeg blev overmandet af selvmedlidenhed, så
ville jeg gå glip af alle de gode dage i mit liv.”
Hvis der er noget, jeg ikke kan, så løber jeg bare lidt stærkere
”I starten var der en periode, hvor jeg var bekymret for, om han ville tage kampen op eller sætte sig hen
i et hjørne,” fortæller Jonna. ”Men Hans Henrik ville ikke overgive sig, og jeg behøvede ikke at skubbe
på. Han er lidt af en kontrol-freak og styrede fra starten selv sin sygdom. Jeg behøvede ikke at blande
mig, og derfor har jeg heller ikke sat mig så meget ind i tallene fra hans blodprøver. Det har han selv
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helt styr på. Næsten mere end lægerne. Men selvfølgelig har jeg været med ved alle konsultationer,
også da Hans Henrik startede på kemobehandlingen. Det var vigtigt for mig at vide, hvad det var,
han fejlede, og hvad han skulle igennem. Udfordringen for mig har mere ligget på at få de praktiske
dagligdagsting til at fungere.”
”Det værste var oplevelsen af at miste kontrollen,” fortæller Hans Henrik og fortsætter: ”Jeg har været
vant til, at hvis der var noget, jeg ikke kunne, så måtte jeg bare løbe lidt stærkere og komme efter
det. Derfor har det hele tiden været vigtigt for mig at vide så meget som muligt om sygdommen, og
jeg har fra dag ét søgt efter kvalificeret viden. Samtidig har jeg trænet så meget som muligt for at
forberede min krop til det, den skulle igennem. Jeg tænkte, at hvis behandlingen skal virke optimalt,
så skal jeg være så godt som muligt forberedt – fysisk. Det har også været vigtigt for mig at gøre de
ting selv, som jeg synes, jeg kunne. Det betød fx, at jeg selv tog de hormonindsprøjtninger, der var en
del af forberedelsen til den autologe stamcelletransplantation*, jeg skulle igennem. Via min baggrund
i Forsvaret har jeg lært – hvis det skulle blive nødvendigt – at bruge en morfinsprøjte på mig selv, men
alligevel var det grænseoverskridende de første gange at gøre det selv. Det er jo vigtigt, at man gør det
rigtigt.”
”Jeg har egentlig ikke oplevet, at lægerne og sygeplejerskerne har forsøgt at motivere mig til at være
aktiv omkring min sygdom og dens behandling. De opfattede hurtigt, at det ikke var nødvendigt, men

”I starten var der en periode, hvor jeg var bekymret for, om
han ville tage kampen op eller sætte sig hen i et hjørne.
Men Hans Henrik ville ikke overgive sig, og jeg behøvede
ikke at skubbe på. Han er lidt af en kontrol-freak
og styrede fra starten selv sin sygdom.”
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”Jeg har egentlig ikke oplevet, at lægerne og
sygeplejerskerne har forsøgt at motivere mig
til at være aktiv omkring min sygdom og dens
behandling. De opfattede hurtigt, at det ikke var
nødvendigt, men jeg har hele tiden forsøgt at have
’ja-hatten’ på og stolet på, hvad de fortalte mig.”
jeg har hele tiden forsøgt at have ’ja-hatten’ på og stolet på, hvad de fortalte mig. Det har dog ikke
betydet, at jeg bare har lænet mig tilbage og taget imod, hvad der måtte komme. I min journal – har
jeg bemærket – står der, at jeg er en meget ’selvstændig patient’, og det er vist ret præcist. Faktisk tror
jeg, at jeg har drevet dem til vanvid mere end én gang med alle mine spørgsmål. Jeg har nok ikke været
en mønsterpatient hele tiden,” griner Hans Henrik, mens Jonna nikker bekræftende.
Det gør en stor forskel at tale med en, der ikke kender dig på forhånd
Der har dog været situationer, hvor Hans Henrik har oplevet at blive skubbet venligt til, som da
hans faste sygeplejerske opfordrede ham til at opsøge en psykolog i Livsrummet, der er Kræftens
Bekæmpelses rådgivningscenter tæt på OUH. Det var på det tidspunkt, hvor forbehandlingen til hans
stamcelletransplantation var ved at være overstået.
”Hun opfordrede mig til at gå derover med det samme – sikkert i lyset af, at stamcelletransplantationen
bestemt ikke er ufarlig – og det gjorde jeg så. Det blev til en snak på to en halv time, og det var fint. Det
gjorde en stor forskel at tale med en, der ikke kendte mig på forhånd og det især, fordi vi talte om den
ultimativt mest vanskelige ting: Om det at have en sygdom, der kan forkorte mit liv. Det er vigtigt at få
sat ord på, men svært at tale med ens nærmeste om,” forklarer Hans Henrik.
I forbindelse med forberedelsen til stamcelletransplantationen blev Jonnas opgave meget konkret:
”Da det blev besluttet, at det skulle være en ambulant stamcellebehandling, var der strenge krav til
hygiejnen i vores hjem, der skulle være lidt mere end almindeligt rent. I perioden op til og efter selve
transplantationen er ens immunforsvar i bund. Derfor kunne det kun blive ambulant, hvis jeg var villig
til og i stand til at yde en ekstra indsats herhjemme. Forud for selve stamcellebehandlingen var der en
hel del ture frem og tilbage til Odense, og samtidig skulle jeg jo passe mit job i banken. Jeg oplevede
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det som et stort ansvar, men jeg blev samtidigt bakket fint op af personalet på sygehuset, der jo
vurderede, at vi havde de ressourcer herhjemme, der skulle til,” fortæller Jonna.
Der har været dage, hvor tårerne stod ud af øjnene
”Det, som jeg har været og er igennem,” fortæller Hans Henrik, ”kræver i høj grad min egen medvirken
og stillingtagen, og det falder mig meget let. Det er nok en grundholdning hos mig, at man tager så
meget ansvar selv som muligt, og at det kommer godt tilbage. For mig er det afgørende vigtigt at
kunne sige, at jeg har gjort, hvad jeg kan. Men det er klart, at hvis man ikke har ressourcerne til det, så
kan man have brug for at overlade det hele til lægerne og sygeplejerskerne.”
Jonna og Hans Henrik har to voksne børn, Kathrine på 30 og Sofie på 26 år. Kathrine er fysioterapeut
og har – som skæbnens ironi – skrevet speciale om myelomatose. Det er Kathrine, der har udviklet det
træningsprogram, som Hans Henrik følger, og som bl.a. betyder, at han styrketræner og løber et par
gange om ugen. Alt sammen noget, der stort set holder hans rygsmerter i ave og påvirker hans humør i
en god retning.
Da Hans Henrik blev syg, var han som nævnt værkstedsleder på Flådestationen i Korsør og havde
været det i tre et halvt år. Samlet har han tilbragt godt 12 år i Forsvaret, men har også haft civile jobs
ind i mellem. Hans Henrik har arbejdet i en kombination af fuldtid og deltid hele vejen igennem sit
behandlingsforløb, men med en egentlig pause omkring stamcelletransplantationen.
”Meldingen fra min arbejdsgiver var, at jeg kunne komme på arbejde så meget, som jeg kunne, og det
harmonerede fint med mit stærke ønske om ikke at miste forbindelsen til jobbet. Jeg har været meget
heldig at have en forstående og fleksibel arbejdsgiver og nogle gode kolleger.”
Selvom Hans Henrik var glad for sit job på Flådestationen, besluttede han for knapt to år siden at sige ja
til et jobtilbud fra den amerikanske landbrugs- og maskinproducent AGCO. Det nye job betyder, at han
en stor del af tiden kan arbejde hjemmefra og dermed spare 2,5 timer i bilen hver dag. Samlet set virker
det nye job fint og indebærer en del rejseaktivitet i bl.a. Østeuropa, som han er meget godt tilfreds med.
”Jeg blev faktisk lidt misundelig over, at han nu skulle rejse en del, men jeg har da været lidt med,”
fortæller Jonna. ”I begyndelsen var jeg nok mest bekymret for, om han ville komme med den rigtige
flyver,” griner hun.
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”Det har været vigtigt for mig at passe mit job, og
heldigvis har jeg haft en forstående arbejdsgiver og
har nogle søde kolleger. Der har været dage, hvor
tårerne stod ud af øjnene, og hvor jeg heldigvis
kunne bruge mine kolleger til at snakke om
situationen herhjemme.”
Jonna selv er udannet i den tidligere Amtssparekassen i Rudkøbing og er nu rådgiver på fuld tid i
Nordeas lokale afdeling. Da Hans Henriks behandling var på sit højeste, fik hun mulighed for at holde så
meget fri, som situationen krævede.
”Det har været vigtigt for mig at passe mit job, og heldigvis har jeg haft en forstående arbejdsgiver
og har nogle søde kolleger. Der har været dage, hvor tårerne stod ud af øjnene, og hvor jeg heldigvis
kunne bruge mine kolleger til at snakke om situationen herhjemme.”
Man skal lære sig at leve i nuet
Hans Henrik lægger ikke skjul på, at sygdommen har givet ham skrammer, selvom han er en fighter, der
insisterer på at få det bedste ud af livet uanset, hvor meget af ’snoren’ der måtte være tilbage.
”Til trods for hvor godt jeg har det lige nu, så er det et faktum, at min sygdom har gjort ’snoren’ kortere.
Jeg sætter ikke ekstra ind på min pensionsopsparing, for oddsene er ikke de bedste,” fortæller Hans
Henrik med overraskende ro i stemmen. ”Da jeg var færdigbehandlet og skulle starte i rehabilitering,
bad jeg om nogle psykologtimer, men det var desværre ikke muligt. Det undrer mig virkelig. Jeg har
fået vendt min tilværelse på hovedet og uanset, hvordan man ser på det, så er prognosen ikke god
med denne sygdom. Jeg bliver nødt til at forholde mig til, at et tilbagefald af sygdommen statistisk set
ikke er til at komme udenom. Det har jeg brug for at snakke med en om. Jeg bilder ikke mig selv ind –
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eller nogen andre for den sags skyld – at jeg bliver 80 år, selvom jeg vil vove den påstand, at når jeg en
dag tager herfra, så har jeg levet lige så meget, som hvis jeg var 80. Der findes ikke dage, hvor jeg ikke
mærker denne sygdom på min skuldre, selvom der kan være stor forskel på, hvor meget den fylder,”
fortæller Hans Henrik med en lidt tøvende stemme.
Lige som Hans Henrik forsøger Jonna at være mere i nuet. Det går jo ret fint lige nu, og det holder hun
fast i: ”De tanker, som Hans Henrik tumler med, er nok det, der er sværest som pårørende. Jeg prøver
at se på vores liv, som tingene er lige nu, hvor han er sund og rask. Jeg prøver at undgå, at det fylder for
meget og fastholder, at der også er andet i vores liv end sygdommen. Vi ved, den kommer igen, men vi
ved ikke hvornår. Så lad os tage det til den tid. Det er nu, vi skal have de gode dage, men det er noget,
man skal øve sig på at leve efter.”
”Jeg har hele tiden sagt, at vi skal igennem det her, til vi bliver pensionister,” tilføjer Hans Henrik. ”I
mellemtiden vil jeg ikke bekymre mig så meget om, at vinduerne godt kan bruge lidt maling. Vi har
andre perspektiver og prioriteringer nu. Vi har et barnebarn på et år, og det gør mig utroligt glad. Det
var jeg ikke sikker på, at jeg skulle komme til at opleve. Kathrine opfordrede mig på et tidspunkt til at
lave en ’bucket list’ – en liste over ting, jeg skal nå. Det havde Sofie det svært med, for hvad sker der,
når den er tom?”
Vi svigtede vores piger i starten
”I Forsvaret skal man inden en udsendelse udfylde ”min sidste vilje”. Det er et stykke værktøj, som
får én til at forholde sig til ”worst case scenario”, at man jo kan komme i den situation – at det er en
mulighed, at man betaler den højeste pris. Det værktøj har hjulpet mig, ikke mindst i perioden omkring
stamcelletransplantationen. Det er ikke alle, der slipper igennem sådan en med livet i behold. På det
tidspunkt skrev jeg breve til både Jonna og pigerne om forskellige ting, der skulle spilles og siges i
forbindelse med min begravelse, og at de skulle gå ud og drikke noget øl bagefter. De (brevene) blev
så aldrig aktiveret, og jeg har ikke gemt dem. Jonna ved ikke, hvad jeg skrev, men det gav mig ro i den
periode”.
Hans Henrik oplever i dag at være i bedre fysisk form, end før han blev syg. Han træner mere og føler
sig stærk. Men sygdommen har ikke ellers medført store ændringer i deres livsstil for, som Jonna siger:
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”Hvis du står over for en fjende, der vil slå dig ihjel, har du
valget mellem at angribe eller forsøge at komme væk uset. Med
myelomatosen er det sidste ikke en option, der må du kæmpe.”

”Vi under os selv at have det godt. Selvfølgelig kan man altid tåle at tabe et par kilo, men vi har nu altid
haft nogle fornuftige vaner og har egentlig ikke brug for at ændre noget der.”
”Men hvis der er et punkt, hvor vi skulle have været klogere, så er det i forhold til vores to piger,”
fortsætter Jonna, og Hans Henrik nikker samtykkende. ”Vi holdt kortene tæt ind til kroppen helt frem
til, at Hans Henrik fik en diagnose. Vi sagde ikke noget til pigerne. Det rev tæppet væk under dem,
og specielt vores yngste var meget skuffet. De blev vrede over, at vi ikke tog dem alvorligt og inddrog
dem i det fra starten. Vi syntes på det tidspunkt ikke, at de skulle være bekymrede, bare fordi vi var det.
Men lige dér lærte vi noget, og vi forstår udmærket deres reaktion. Vi burde have været helt åbne og
kan i dag sige til os selv, at sådan skulle vi ikke have gjort det. Det kunne vi ikke være bekendt. Lige dér
kunne vi godt have haft brug for, at sygehuset prikkede lidt til os, for vi var ikke opmærksomme på, at vi
faktisk svigtede dem.”
Det gode i det onde
”En af mine venner har en ødegård i Sverige, hvor vi er nogle gamle kolleger med en fortid i Forsvaret
og med forskellige erfaringer i rygsækken, der mødes nogle gange om året,” fortæller Hans Henrik.
”Vi snakker meget om, hvordan vi har det ’i hovedet’. Det er tydeligt, at selvom vi har meget forskellige
erfaringer og oplevelser, så sætter der sig nogle spor, som ligner hinanden – om det så er talebanere
eller myelomatose, vi har stået overfor. Hvis du står over for en fjende, der vil slå dig ihjel, har du valget
mellem at angribe eller forsøge at komme væk uset. Med myelomatosen er det sidste ikke en option,
der må du kæmpe. Lige dér på ødegården har vi en fortrolighed og et frirum, som ikke findes andre
steder, og hvor vi får talt de svære ting grundigt igennem. Det er utroligt værdifuldt og en form for
terapi for os alle sammen. Lige midt i krisen er der en mulighed for at blive klogere og for at vokse som
menneske, men man skal gribe den.”
Som mange andre kræftpatienter og pårørende har Hans Henrik og Jonna også den oplevelse – selvom
de naturligvis allerhelst ville have været sygdommen foruden – at den har taget noget med sig, som
giver værdi. En selvindsigt, taknemmelighed og værdsættelse og prioritering af de vigtige ting i livet.
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Som pårørende bærer man på en stor byrde
”Det kan være en stor byrde at være den pårørende. Både på det praktiske plan, fordi der er en
masse opgaver, der skal løses, men også psykisk. På et tidspunkt, efter at Hans Henrik var kommet
gennem det værste, og han var fuldt tilbage på arbejde og begyndte at få det bedre igen, oplevede jeg
pludselig, at der ikke var brug for mig på den samme måde længere. Min mission var væk, og jeg følte
en stor tomhed. Jeg måtte arbejde lidt med mig selv for at forstå, hvad det var for en følelse, der ramte
mig. Jeg har også ved et par tilfælde haft nogle sygdomssymptomer, hvor jeg har tænkt, om jeg mon
også var ved at blive syg. Jeg følte, at jeg for min families skyld måtte få det undersøgt, fordi jeg ikke
kan tillade mig at blive syg. Det har fyldt en del og er et godt billede på den belastning, der følger med
at være pårørende. Henad vejen har mange spurgt til, hvordan Hans Henrik havde det, men de spurgte
aldrig mig. Det viser, at det er vigtigt, at man står ved, hvordan man har det, og snakker med nogle om
det. Ellers kan det blive ensomt. Derfor har jeg været glad for at kunne snakke om tingene med mine
gode kolleger,” slutter Jonna.
Både Hans Henrik og Jonna har ved flere lejligheder – sammen og hver for sig – holdt oplæg for
sygehuspersonale og andre patienter og pårørende om det at tage livtag med en alvorlig sygdom.
*) Sådan foregår en transplantation ved hjælp af egne stamceller
Stamcelletransplantation ved hjælp af ens egne stamceller foregår ved, at man først får en daglig
indsprøjtning i fem dage med en vækstfaktor, der får knoglemarven til at producere ekstra mange
stamceller, der så løsriver sig og går ud i blodbanen. Herefter bliver stamcellerne sorteret fra blodet
og frosset ned. Stamcellerne kan ligge i fryseren i mange måneder, mens behandlingen af ens sygdom
fortsætter.
Man får den sidste og kraftigste dosis kemoterapi for at dræbe kræftcellerne, men den dræber også
stamcellerne i knoglemarven. I nogle tilfælde inkluderer forbehandlingen også strålebehandling af hele
kroppen.
Efter den kraftige kemoterapi får man så ens egne, optøede stamceller tilbage i blodet gennem en
kanyle i armen. Når stamcellerne når ind til knoglemarven, slår de sig ned og danner kimen til en ny
knoglemarv.
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Jeg havde ellers mange planer …
Per var nogle få måneder fra at gå på pension fra sit job i banken, da han i slutningen af 2014 blev
vidende om, at han havde Waldenströms makroglobulinæmi – en for ham helt ukendt kræftsygdom.
Ofte har sygdommen et forholdsvist fredeligt forløb, men den kan udvikle sig til at give alvorlige
udfordringer. Det gjorde den for Per, der fra dag ét satte sig ind i sygdommen og dens behandling
og omhyggeligt har fulgt med i sin sygejournal.
Per bor i en lys og indbydende førstesalslejlighed i Hellerup nord for København. Han er uddannet
bygningskonstruktør og arbejdede i mange år som vurderingsmand for en bank og senere i dens
kreditforening. Egentlig var det ikke hans plan at gå på pension, før han fyldte 70, for han følte sig frisk
og i god form af sin alder. Men da det stod klart, at der skulle skæres i bankens personale, lod Per sig
alligevel friste af et godt aftrædelsestilbud og udsigten til en god pension.
Per, der bor alene, har en kæreste, en søn og en datter og en flok dejlige børnebørn. Hans kone,
børnenes mor, som han giftede sig med, da de begge var først i 20’erne, døde efter et langstrakt
sygdomsforløb for fire år siden. Siden hun blev syg for 24 år siden, har de to ikke boet sammen.
Så langt tilbage, Per kan huske, har han elsket at dyrke sport. Først og fremmest drevet af glæden ved
fysisk aktivitet, fællesskabet i klubben og det frirum, det skabte fra hverdagens rutiner. Hans idræts-CV
omfatter blandt andet konkurrencesvømning, banecykling, gymnastik, roning, triatlon og løb. Hans
sidste store bedrift i løbesko var et maraton på den kinesiske mur. Sidste, fordi han i tiden efter fik
slidgigt i knæene og modstræbende måtte indstille løberiet.
For 24 år siden, i foråret 1996, på dagen hvor deres datter fik studenterhuen på, og hvor et stort antal
gæster var inviteret til at fejre hende – skete en ufattelig tragedie. Uden varsel faldt Pers kone om med
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”Det fik mig op af stolen. Hvabehar. Kræft?!
Det kunne ikke passe. Kræft er noget, de andre får.
Han ville sende mig videre til den hæmatologiske
afdeling på Herlev Hospital med det samme,
men jeg havde egentlig bare lyst til at stikke af.”

et hjertestop. Hun overlevede mirakuløst, men med en svær hjerneskade, der betød, at hun knapt
kunne kende sine nærmeste.
Pers nuværende kæreste, Mette, er faktisk en tidligere ungdomskæreste, som han kontaktede for
snart 20 år siden. Hun var blevet skilt, og Per blev klar over, at hun boede i nærheden, så hvad var mere
naturligt end at skrive til hende? I mange år boede de sammen, men har i dag valgt at bo hver for sig.
’Living together apart’, som Per kalder det med et smil.
Hjerteflimmer
Pers sygdom blev opdaget ved et tilfælde. I mere end tyve år havde han døjet med hjerteflimmer, og da
han på et tidspunkt skulle i behandling med en ny blodfortyndende medicin, skulle han til kontrol hvert
halve år hos sin læge. Forud for det havde der været en periode, hvor hans hjerteflimmer – uden at det
i øvrigt gav anledning til bekymring – var blevet lidt mere udtalt. Det talte han med lægen om, og efter
det fulgte adskillige ekstra lægebesøg og et større antal blodprøver.
Så oprandt den formiddag, hvor Pers læge ringede og bad ham kigge forbi. Egentlig var han på vej op i
sommerhuset, men selvom det kom lidt på tværs, gjorde han som lægen anbefalede.
”Han sagde først en masse, som ikke var helt klart,” mindes Per. ”Jeg var lidt utålmodig og tænkte,
hvorfor han ikke bare gav mig nogle piller, så jeg kunne komme videre. Kort efter sagde han, som ud af
det blå, at jeg efter alt at dømme havde Waldenströms – en form for kræft.”

60
Bog 210x210 0620 FINAL v2.indd 60

16.08.2020 16.56

”Det fik mig op af stolen. Hvabehar. Kræft?! Det kunne ikke passe. Kræft er noget, de andre får. Han
ville sende mig videre til den hæmatologiske afdeling på Herlev Hospital med det samme, men jeg
havde egentlig bare lyst til at stikke af.”
Per fik en beskrivelse af sygdommen med fra lægen og en formaning om ikke at gå på Google. Det ville
bare gøre ham unødigt forskrækket, mente lægen. Rådet gjorde ikke stærkt indtryk på Per, der hurtigt
gik på nettet og blandt meget andet læste, at han ville være død om fem år.
Ingen grund til bekymring
Tiden fra diagnosen til den første kemokur på Herlev Hospital blev kort. Her blev Per først underkastet
en omfattende undersøgelse af bl.a. hans knoglemarv. Alt sammen noget, der midt i chokket og det
kontroltab, en alvorlig diagnose oftest medfører, gav ham en fornemmelse af at være i gode hænder. I
første omgang ville lægerne vente med kemobehandlingen, se tiden lidt an, men den beslutning købte
Per ikke. Han ville i gang, af med skidtet, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Det accepterede lægerne,
og kort efter fik han den første kemokur, der blev suppleret med immunterapi, som det dog viste sig, at
han ikke kunne tåle. På kalenderen stod januar 2015, og budskabet fra lægen lød, at det var en langsomt
udviklende sygdom, at der ingen grund var til bekymring, og at der ville gå fire-fem år, før han atter
skulle i behandling. Det gav lidt ro i sjælen, men kom ikke til at passe.
Allerede to år efter i 2017 og igen i 2019 måtte han atter i kemobehandling.
Per er ikke en type, der overlader ting til tilfældighederne og uden for hans kontrol. At betro sin
sygdom fuldstændig til lægerne var ikke en mulighed for ham. Tidligt valgte han derfor at følge sin
sygejournal nøje, efterhånden som den blev opdateret, og i nogle tilfælde har han undret sig over
notater og fundet bemærkninger og tal, som han ikke kunne genkende. Ting, som han naturligvis tog
op med læger og sygeplejersker.
”Ideelt set skal journalskrivningen foregå i samarbejde mellem sundhedspersonalet og patienten, men
det mærkede jeg ikke så meget til,” fortæller Per. ”I forhold til behandlingen har jeg ikke oplevet at
blive stillet over for egentlige valg eller forskellige strategier, ganske enkelt fordi valgmulighederne er
begrænsede. Det var gennem journalen, at jeg efter den sidste kemokur i 2019 blev opmærksom på,
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”I forhold til behandlingen har jeg ikke oplevet at blive
stillet over for egentlige valg eller forskellige strategier,
ganske enkelt fordi valgmulighederne er begrænsede.”
at lægerne ikke var tilfredse med effekten af kemobehandlingerne, og at de overvejede at gå andre
veje. I journalen var omtalt et specifikt lægemiddel som en ny mulighed. Det lægemiddel læste jeg om
på nettet, hvor det fremgik, at det kunne være problematisk, hvis patienten fx havde uregelmæssigt
hjerteslag, som jeg selv. Det skrev jeg til min læge, der dog mente, at det skulle prøves, og det
modsatte jeg mig ikke. Efterfølgende oplevede jeg vejrtrækningsproblemer og en ekstremt høj puls,
blot jeg gik op ad en kort trappe. Til plussiden hørte, at min blodprocent blev næsten normal. Lægerne
var tilfredse, selvom behandlingen havde en pris.”
Jeg kunne ikke kende mig selv
Efter den anden kemokur i 2017 var Per optimistisk og så fremad med et lidt lettere sind. Det var i den
periode, et par af vennerne fra roklubben spurgte, om han ville med på en 700 kilometer lang rotur ned
ad Youkon River i Canada. Det sagde han naturligvis ja til. Eventyr skal der være plads til.
I februar 2020 var Per på tur igen. Denne gang til Thailand sammen med fire venner fra roklubben. De
skulle ud på en 160 kilometer lang guidet rotur rundt om en gruppe øer. Et eventyr, lægerne sagde OK
til, men en rejse, som hans forsikringsselskab ikke ville dække. På papiret var turen ikke hårdere, end
noget Per havde prøvet før.
Som forberedelse til Thailandsturen, og efter den sidste kemokur i september 2019, begyndte Per
at træne intensivt bl.a. med hjælp fra en coach. Allerede dér kunne han mærke, at han manglede
overskud, og turen til Thailand og de strabadser, den bød på, blev en frustrerende øjenåbner. Hans
kræfter og overskud var langt fra hans tidligere niveau, og i dag, hvor han fortæller om turen, har han
med en tåre i øjenkrogen indset, at det nok var den sidste af sin slags.
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”Jeg vil ikke give op, fordi jeg er syg. Derfor klipper
jeg hækken, slår græsset og kløver brænde oppe i
sommerhuset, selvom det kan være som at bestige
et bjerg. Jeg er stædig, og det jeg skal, det skal jeg.
Ingen diskussion.”

”Vi roede nogle steder, hvor vi kom helt tæt på klipperne, hvor bølgerne slår ind med voldsom kraft.
Det kræver lidt fandenivoldskhed og giver et godt adrenalin-boost, når bølgeslaget kommer tilbage,
men jeg opdagede, at jeg var blevet skrøbelig, at jeg ikke turde, og at jeg måtte vige uden om de mest
udfordrende steder. Jeg kunne slet ikke kende mig selv.”
Per har egentlig aldrig forbundet sin sport og sin træning med sundhed. Det er ikke derfra hans
motivation kommer, selvom han er klar over, at hans gode fysik og hans stædighed er kommet ham til
gode i sygdomsforløbet. At løbe, svømme, cykle og ro er en ventil for Per – et sted, hvor bekymringer
og spekulationer træder i baggrunden for en tid, men Per hører ikke til dem, der tror, at man kan
bekæmpe en kræftsygdom med viljestyrke og kampånd. Kræften har sit eget liv.
”Jeg vil ikke give op, fordi jeg er syg. Derfor klipper jeg hækken, slår græsset og kløver brænde oppe i
sommerhuset, selvom det kan være som at bestige et bjerg. Jeg er stædig, og det jeg skal, det skal jeg.
Ingen diskussion. Jeg har sikkert forsøgt at ignorere sygdommen ved at insistere på at gøre det, jeg
plejer, men jeg kan jo ikke bedrage mig selv. Som jeg har det nu, har jeg det bedst, når jeg får både en
formiddags- og en eftermiddagslur, og alligevel sover jeg godt om natten. Trætheden er overvældende
og frustrerende, men det er sådan, det er nu.”
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Livet lagt i skema
Per lægger ikke skjul på, at han hører til den slags mennesker, der kan lide skemaer og regneark.
De var nyttige til familiens budgetter, dengang der var lidt mere at holde styr på, og til at følge med
i den nøjagtige løbedagsform osv. At han blev bygningskonstruktør, ejendomsmægler og senere
vurderingsmand er ingen tilfældighed. Det er jobs, hvor evnen til at arbejde systematisk og holde styr
på processer spiller en afgørende rolle. Det var sikkert et udslag af denne hang til overblik og styr på
tingene, der gjorde, at han meget detaljeret og skematisk begyndte at registrere virkningerne af den
kemoterapi, han var igennem i 2017 og 2019. Om andre kan lære noget af det, er han ikke sikker på,
men det har – sammen med den dagbog, han har ført gennem hele forløbet – været et vigtigt værktøj
for ham.
”Efter den første kemotur i 2017 begyndte jeg – efter mit eget selvgjorte system – at overvåge
min fysiske tilstand dag for dag i tiden omkring kemokurene. Jeg registrerede graden af kvalme,
svimmelhed, støj i hovedet, lydfølsomhed, forpustethed, min afføring, initiativløshed og fysisk aktivitet,
og jeg satte procenter på, så jeg kunne holde øje med udviklingen. ’Bogholderiet’ betød, at jeg kunne
følge med i, hvordan fx medicin påvirkede mig dag for dag. Det gav mig et planlægningsværktøj i
forhold til min træning og andre aktiviteter og en oplevelse af lidt mere kontrol. At få styr på mit liv, så
vidt det var muligt.”
At blive set uden at blive set
Som hos mange patienter med kræftsygdomme i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet er det ikke
umiddelbart til at se på Per, at han lider af en alvorlig kræftsygdom.
”Folk kan ikke forstå, at jeg har det skidt, for man kan for det meste ikke se det,” forklarer han.
”Det giver mig udfordringer. Det er svært, når jeg har det skidt og oplever, at folk omkring mig
begejstret fortæller, hvor godt jeg ser ud. Lige dér føler jeg mig meget ensom med denne sygdom. På
den anden side kan jeg jo ikke blive ved med at gå rundt og fortælle, at jeg har det forfærdeligt. Det er
der ingen, der kan holde ud at høre på. Heller ikke min kæreste.”
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”Jeg har taget mig selv i – fx når jeg har været til kontrol
– at sige til min læge, at jeg har det godt, selvom jeg i
virkeligheden har det virkeligt dårligt.”

”Det er en livsbetingelse, at jeg er alene med denne sygdom, selvom alle, der kender mig, ved, hvordan
det står til. De fleste vil gerne være venlige og medfølende, men er bange for tale direkte om min
sygdom. Det er meget følsomt, og de ved ikke, hvad de skal sige, og hvordan de skal forholde sig. Så er
det nemmere at lade som ingenting.”
”Det er lidt anderledes med min kæreste. Hun har haft brystkræft og været i kemobehandling. Det har
betydet, at hun har en god fornemmelse for, hvordan jeg har det. Det er altid nyttigt at tale med nogle,
der har været det samme sted som en selv.”
”Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg af og til også offer for selvbedrag. Jeg har taget mig selv i – fx
når jeg har været til kontrol – at sige til min læge, at jeg har det godt, selvom jeg i virkeligheden har
det virkeligt dårligt. Jeg forstår godt, at det kan være svært at stå over for et menneske, som har en
alvorlig sygdom. Jeg har selv haft svært ved at spørge ind til, hvordan andre har det. Der skete dog en
forandring, da min søster mistede sin søn og skrev en lille bog om sorg. Den rykkede noget for mig, og
jeg er begyndt at spørge bekendte, som jeg ved slås med sygdom, om hvordan de har det, på en mere
direkte måde. Jeg har opdaget, at man godt kan spørge, og at de fleste gerne vil svare åbent, når det
kommer til stykket.”
”Jeg står gerne ved, at min sygdom gør mig ked af det. Til tider endda meget ked af det. Min roning og
det liv, der er omkring min sport, har hjulpet mig gennem vanskelige tider og vil fortsat være en vigtig
kilde til min livskvalitet – i hvert fald så længe, det er sjovt, og jeg orker det. Opgaven er at forhindre, at
sygdommen skygger for alt andet – at der pludselig kun er den tilbage.”
”Man kan ikke løbe eller ro sig fra sine problemer, men de bliver lidt mindre, når man gør det.”
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Anne-Lene og Anders
ville selv tage ansvar
for hans sygdom
I november 2017 fik Anne-Lenes mand, Anders, de første symptomer på det, der skulle vise sig at
være akut myeloid leukæmi (AML). Det blev først klart, hvad der havde ramt ham, efter et længere
tilløb, hvor mistanken rettede sig mod en ondartet influenza. Anne-Lene, der er læge, fortæller her
historien om Anders’ sygdomsforløb og om den helt særlige situation, det er, når man ikke blot er
pårørende, men også er læge og insisterer på at være ved sin mands side – hele vejen.
Scenen var sat til et lille surprise party for Lauritz den eftermiddag. Det var i slutningen af februar i
2019 og hans 8-års fødselsdag. Lauritz var stadig i skole, og farmor og farfar var lige på trapperne.
Der duftede af nybagte boller, og lagkagen var klar. Anne-Lene, Lauritz’ mor, havde været rundt med
støvsugeren og i bad. Nu stod hun i køkkenet for at få styr på de sidste forberedelser, inden Lauritz kom
hjem. Til aften skulle familien på Lauritz’ yndlingspizzeria inde i byen. Mens Anne-Lene var i køkkenet,
havde Anders, fødselsdagsbarnets far, overtaget støvsugeren oppe på første sal, men kom pludselig
ned ad trappen forvirret, rystet, ude af stand til at tale og med blod i ansigtet.
Anne-Lene og Anders er begge omkring de 40 år og bor nord for København med børnene Lauritz
og Katrine på 9 og 8 år. Anne-Lene er uddannet læge fra Københavns Universitet og i gang med at
specialisere sig til anæstesilæge. Her i foråret 2020 er hun også i færd med at færdiggøre en ph.d. (en
forskeruddannelse), som hun måtte sætte på ’stand by’, da Anders blev syg. Anne-Lenes ph.d. handler
om ALS (amyotrofisk lateral sklerose) – en ondsindet sygdom, der rammer de motoriske nerveceller i
hjerne, hjernestamme og rygmarv. Anders er aktuar (forsikringsmatematiker) og økonomidirektør i et
forsikringsselskab. Oprindeligt kommer de begge fra Sønderborg, hvor de gik på samme gymnasium.
Det var dog først senere, da de begge boede i København, at de blev kærester.
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Først boede de to på Nørrebro, hvor de fik Lauritz og Katrine, men en varm sommer og en drøm om at
få lidt højere til loftet fik dem til at købe hus i Holte.
I november 2017 fik Anders influenza og havde det skidt. Meget skidt. Han kunne ikke være nogen
steder og endte med at sove alene i den kølige havestue. Det blev klart, at han måtte omkring lægen
for at få hjælp.
Lægen konstaterede, at det måtte være en ondartet influenza, og at Anders skulle gå hjem og tage den
med ro. På vej ud ad lægens dør kom Anders i tanker om, at Anne-Lene havde sagt til ham, at lægen
skulle lave en CRP-test, der viser kroppens infektionstal. Lægen lavede testen lidt modstræbende – der
var andre patienter i venteværelset. Testen viste imidlertid så alarmerende høje tal, at Anders’ læge
lettere chokeret vendte resultatet med sin ældre kollega. De blev enige om at give ham antibiotika, og
at han skulle komme igen den følgende fredag.
Som aftalt tog Anders til lægen igen om fredagen. Selvom han havde det lidt bedre, var CRPtesten fortsat foruroligende høj, og hans læge besluttede at sende ham til medicinsk afdeling på
Gentofte Sygehus med det samme. Her blev han indlagt. Alt dette skete oven i Anders’ mors 60-års
fødselsdagsfest hjemme i Sønderjylland – uden Anders, men med Anne-Lene, der holdt en tale for sin
svigermor.
”På det tidspunkt tænkte jeg ikke, at der kunne være noget alvorligt galt, og jeg var tryg ved, at han
var inde i ´systemet’, så efter svigermors og Anders’ store ønske tog jeg til fest i Sønderjylland,” husker
Anne-Lene.
Da hun kom hjem, hentede hun Anders på sygehuset, og han så lidt bedre ud. Nu fulgte en periode,
hvor han skrantede, var uoplagt, træt og forpustet for et godt ord. Efter to uger nåede Anders frem til,
at det nok var kold lungebetændelse, og han bad Anne-Lene om noget bredspektret antibiotika. Det
var hun ikke meget for og foreslog i stedet, at han skulle gå til lægen for at få lavet nye prøver. På dette
tidspunkt er Anders startet i et nyt job som økonomidirektør i et forsikringsselskab, men trods masser
af møder i kalenderen, bliver han hjemme.
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I det øjeblik blev vi patienter
”Jeg var på arbejde den dag, hvor der skulle komme svar på blodprøverne, og jeg kunne ikke samle
mig om noget,” fortæller Anne-Lene. ”Jeg tænkte ikke på Anders’ sygdom, men var ukoncentreret og
fraværende og tog hjem ved 13-tiden.”
Klokken halv to ringede hendes telefon. Det var lægen, der havde prøvet at få fat i Anders uden held.
Han sad i et telefonmøde, og Anne-Lene foreslog, at hun tog imod beskeden til Anders. Det var lægen
ikke med på, og Anne-Lene besluttede derfor, at afbryde Anders i mødet for at få ham til telefonen.
Her fik Anders budskabet om, at lægen troede, det var leukæmi, og at han med det samme skulle køre
til Herlev Hospital. 10 minutter senere ringede lægen igen og bad dem gå direkte til hæmatologisk
afdeling.
På det tidspunkt var Anne-Lene klar over, at der kunne gå lidt tid, inden de kom hjem igen. Hun ringede
til Anders’ forældre for at orientere dem og bede dem hente børnene fra skole. Også de var rystede.
Anders, der ikke lige er til at slå omkuld, foreslog, at han da selv kunne køre derud. En tanke, der lå
Anne-Lene fjernt. Undervejs i bilen fortalte han beroligende om sin mors ’fredelige’ blodsygdom,
som han måske kunne have arvet. Men Anne-Lene vidste på det tidspunkt med sig selv, at når de blev
sendt direkte til den hæmatologiske afdeling, så var det fordi, Anders havde leukæmiceller i blodet og
formentlig havde en akut form for leukæmi.
Allerede dagen efter kom Anders i kemobehandling, og der blev taget en knoglemarvsbiopsi og en
lang række prøver. Det er her, de for første gang møder deres kontaktsygeplejerske. Et møde både
Anders og Anne-Lene husker som meget positivt.
”Hun virkede meget erfaren og tryghedsskabende, selvom budskabet ikke var opmuntrende. Det
stod allerede klart, at Anders havde akut myeloid leukæmi, men dog med en undertype med en god
prognose, der betød, at han ikke i første omgang skulle knoglemarvstransplanteres.”
”Sygeplejersken tog sig god tid til at snakke med os for at finde ud af, hvem vi var, hvilke ressourcer
vi havde, om vi havde børn osv. Hun var virkeligt sød og forstående. Hun gav os det store overblik på
en beroligende måde og så meget hurtigt, at Anders havde brug for at komme hjem og være mest
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”Sygeplejersken tog sig god tid til at snakke med os
for at finde ud af, hvem vi var, hvilke ressourcer vi
havde, om vi havde børn osv. Hun var virkeligt sød
og forstående. Hun gav os det store overblik på en
beroligende måde og så meget hurtigt, at Anders havde
brug for at komme hjem og være mest muligt hjemme.”

muligt hjemme. Vi blev hørt og inddraget, og det føltes godt. Lidt i modsætning til mange af lægerne,
der nærmest bombarderede os med information og meddelte, at Anders skulle blive på sygehuset
den første måned. Lægen, der blev Anders’ faste læge i det videre forløb, var dog heldigvis god til at
afvige lidt fra afdelingens sædvanlige procedurer og forstående i forhold til at sende os hjem. Inderst
inde var vi lidt overraskede over, at vi skulle have lov til at tage hjem – at det ikke bare var noget, vi
selv besluttede. Fra det ene øjeblik til det næste var vi blevet patienter,” forklarer Anne-Lene, der ikke
skelner så nøje mellem det at være patient og pårørende. For hende er det to sider af samme sag.
Det første kemobehandlingsforløb strakte sig over næsten seks måneder, og Anders reagerede fint på
behandlingen og klarede sig overraskende godt både fysisk og psykisk. Anne-Lene var hos ham det
meste af tiden, også når han ind i mellem overnattede på hospitalet.
Efter yderligere nogle måneder – godt og vel et år efter de første influenzalignende symptomer – fik
Anders tilbagefald. En stamcelletransplantation var nu næste, uundgåelige skridt, og Anders begyndte
en intensiv kemobehandling, der skulle slå hans stamceller og leukæmiceller ihjel.
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Jeg blandede mig for meget, syntes de …
Nu er vi så tilbage ved Lauritz’ fødselsdag i februar 2019 med de lune boller og blodet i Anders’ ansigt.
”Vi vidste ikke, hvad der var sket deroppe på førstesalen, men antog, at Anders var faldet over
støvsugeren. Kort tid efter kunne han dog huske, at han ikke var faldet, men at han pludseligt ikke
kunne trække vejret og havde tænkt, at nu skulle han dø, og han var så besvimet. Da han vågnede,
havde han bidt sig i tungen, slået hovedet og kunne intet huske. Jeg indså, at vi måtte gøre noget og
ringede til hæmatologisk afdeling. De var tøvende, men indvilligede i at se på ham. Jeg havde allerede
besluttet, at vi skulle afsted. Fødselsdag eller ej. Lauritz græd fortvivlet, mens jeg improviserede en
plan om, at vi alle tog afsted for at spise pizzaer inde ved hospitalet, hvor der heldigvis lå et pizzeria i
nærheden.”
På den hæmatologiske afdeling var de utrygge ved Anders’ tilstand. En scanning havde ikke afsløret
præcis, hvad der kunne være sket. Hvorfor han var besvimet. Men enten havde han en lille blødning,
eller også var der leukæmiceller i hjernen. De mente dog, at han havde haft kramper, og ville derfor
sende ham til neurologisk afdeling til observation, men lige dér trådte Anne-Lene på bremsen. Anders
var i høj grad i risiko for at få infektioner og skulle ikke flyttes til en neurologisk afdeling, hvor han
med sikkerhed ville blive ’parkeret’ på gangen, da det typisk er her et førstegangskrampetilfælde
bliver placeret, så personalet ”holder øje”, når de går til og fra andre patienter. Det skulle Anders ikke,
insisterede hun.
”Jeg påtog mig at holde øje med ham, hvis han kunne blive, hvor han var,” fortæller Anne-Lene. ”Jeg
var ligeglad med, hvad hæmatologerne på afdelingen tænkte. Jeg syntes, at ansvaret var mit. Næste
morgen fik jeg skæld ud over min opførsel af en overlæge, der foreslog, at jeg talte med en psykolog.
Det tog jeg ikke ilde op og gjorde det faktisk. De var utilfredse med, at jeg blandede mig så meget. Det
komplicerede selvfølgelig situationen, at jeg selv er læge, men for mig handlede det om, at de havde
svært ved at forstå, hvordan det er at være pårørende. Jeg ved godt, jeg var møgirriterende, men min
baggrund som læge betyder, at hvis jeg synes, at noget kan gøres bedre for Anders, så har jeg svært
ved at afvige fra det.”

77
Bog 210x210 0620 FINAL v2.indd 77

16.08.2020 16.57

”Jeg var ligeglad med, hvad hæmatologerne på
afdelingen tænkte. Jeg syntes, at ansvaret var mit.
Næste morgen fik jeg skæld ud over min opførsel af en
overlæge, der foreslog, at jeg talte med en psykolog.
Det tog jeg ikke ilde op og gjorde det faktisk. De var
utilfredse med, at jeg blandede mig så meget.”
Det viste sig, at der var leukæmiceller i hans hoved. Hæmatologerne, hvis dygtighed og
professionalisme Anne-Lene havde fuld tillid til, vurderede, at han muligvis havde udviklet resistens
mod den kemobehandling, han netop havde været igennem, siden han havde hovedet fuldt af
leukæmiceller.
I må hellere se at blive gift
Anders fik nu kemobehandling sprøjtet direkte ind i rygmarvsvæsken over mange omgange, og
han og Anne-Lene forsøgte at bevare optimismen. Der var fundet en donor til den forestående
stamcelletransplantation, som ikke kunne gennemføres uden en kemobehandling, der ville slå
leukæmicellerne i blodet ihjel.
”Vi havde planlagt, at vi skulle giftes det samme efterår, men på dette tidspunkt, hvor situationen så
meget alvorlig ud, anbefalede Anders´ hæmatolog, at vi blev gift med det samme. Hun mente, at vi var
for optimistiske, og hun ville være sikker på, at vi forstod alvoren i hendes budskab,” fortæller AnneLene.
Heldigvis virkede kemobehandlingen, der blev givet i en meget høj koncentration. Efter en måned
med strålebehandling, var der ikke længere leukæmiceller i Anders´ hjerne eller rygmarvsvæske, og
han var klar til transplantation.
”Det var blevet forår 2019, vi var indstillet til transplantation, og vi var lykkelige. Der var lys for enden af
tunnelen, og vi var på vej til den indledende samtale på Rigshospitalet, hvor transplantationen skulle
foregå, da vi fik besked om, at donoren pludselig var sprunget fra. Det førte til en beslutning om, at hvis
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der ikke hurtigt kunne findes en ny donor, så måtte vi bruge navlesnors-stamceller, hvor der ikke er så
strenge krav til gen-match. Det endte med at blive løsningen.”
Siden er der gået et år. Anders kom fint igennem transplantationen og har ikke fået tilbagefald. I dag
har han det fint.
Mangfoldighed af forskellige mennesker er vanskelig at håndtere optimalt
Set i bakspejlets ulidelige klarhed fortæller Anne-Lene om, hvor ’syret’ det var at opleve hele forløbet
fra hendes position. At opleve – som læge – hvordan det er at være patient og pårørende fra den
anden side af skrivebordet.
”Jeg synes, vi blev pacificeret, at der blev talt ned til os, og at vi af og til blev opfattet som besværlige
og irriterende. Det var som om, vi blev en del af en institution – en særlig kultur, hvor vi mistede vores
selvbestemmelse. Vi gik fra at være medmennesker til at være patienter. Alle var søde og rare og
dygtige, men der skete noget i processen, hvor empatien på trods af alle gode hensigter gik tabt, og
hvor vi gik fra at være medmennesker som dem, vi alle møder nede i Brugsen, til at være patienter. På et
tidligt tidspunkt holdt det op med at være et møde mellem lige parter, og vi følte os ofte umyndiggjort.
Jeg kan sagtens genkende det fra mit eget arbejde som læge: Man træder ind i en rolle, i en stereotyp,
og det bliver meget synligt, når man pludselig befinder sig på den anden side og ser tingene derfra,”
forklarer Anne-Lene og fortsætter:
”Og ja, jeg ved, vi har været besværlige og har stillet krav, og at jeg har blandet mig, når jeg fandt det
nødvendigt. Jeg ved også, at mange patienter med andre forudsætninger end vores blot har brug for
at kunne læne sig tilbage i visheden om, at de er i gode hænder, og at alle gør deres bedste for dem.
Det gør de utvivlsomt. Men vi har villet bestemme og tage ansvar for vores egen situation i højere
grad, end læger og sygeplejersker tilsyneladende er vant til. Det har været meget svært for mange
af dem at håndtere, men jeg tror, at jeg med den dobbelthed, der er i at være læge og pårørende,
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”Jeg synes, vi blev pacificeret, at der blev talt ned til os, og
at vi af og til blev opfattet som besværlige og irriterende.
Det var som om, vi blev en del af en institution – en særlig
kultur, hvor vi mistede vores selvbestemmelse.”
ser og registrerer noget andet end lægerne og sygeplejersker i deres travle hverdagsrutiner. Når det
er sagt, så blev det meget klart for mig, i hvor høj grad netop travlheden kommer til at stå i vejen for
den gode kontakt mellem sundhedspersonalet og patienterne. Travlheden fastlåser rollemønstrene
og blokerer for en nærværende og ligeværdig kommunikation og i sidste ende for projektet med at
inddrage patienterne i beslutningerne om deres egen sygdom og behandling. For mig viser historien,
at vellykket patient-/pårørendeinddragelse er fuldstændig afhængig af, hvem man er, og hvilke
forudsætninger man har for at forstå, hvad der sker med en, og hvad lægerne siger. Kompleksiteten
er enorm, og de fleste mennesker må først og fremmest stole på, at der er nogle, der har styr på det.
Vi har forskellige behov, og den mangfoldighed af forskellige mennesker er vanskelig at håndtere
optimalt. Hospitalet bliver nødt til at finde en form for fællesnævner, der kan omfatte langt de fleste
patienter, og der vil sådan nogle som os opleve at falde udenfor.”
Ud af offerrollen
Anders har været heldig – og sej. I dag er han tilbage i en normal livsgænge, passer sit arbejde og
er stort set uden de gener, der ofte følger efter stråling, kemobehandling og immundæmpende
behandling efter stamcelletransplantation. Måske med undtagelse af en vedvarende kvalme, der dog
efterhånden er klinget af. Hans blodprocent er forholdsvis lav uden at være behandlingskrævende, og
som Anne-Lene beskriver det, så kommer han nok ikke til at cykle op på Alpe d’Huez lige foreløbig,
selvom han sikkert gerne ville.
”Anders har det stort set godt i dag og meget bedre end for tre måneder siden. Det går støt fremad,
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og hans energiniveau er tæt på normalt. Jeg tror, det er vigtigt, at vi var et godt sted i vores liv, da alt
dette startede. Vi talte med afdelingens psykolog kort tid efter, at Anders havde fået diagnosen, og hun
opfordrede os til at være åbne omkring sygdommen. Det har betydet, at alle i vores nærhed har vidst,
hvor vi var, og hvordan det gik os. Vi har hele tiden været optimistiske, ikke haft ting hængende, vi
har fortrudt, og vi har bedt om hjælp, ikke mindst i forhold til børnene, når det har været nødvendigt.
Under transplantationsforløbet blev jeg meget tyndslidt og orkede ikke, at jeg blev spurgt om, hvordan
det gik. Jeg havde det svært med søde, velmenende kolleger, der spurgte ind til min og vores situation.
Det virkede privat, og jeg orkede det ikke. Åbenheden var meget nem i starten, men blev mere og
mere anstrengende. Folks nysgerrighed kunne jeg slet ikke have. Jeg havde ofte brug for hjælp, men
det hang mig til sidst langt ud af halsen, når jeg syntes, jeg skulle fortælle om vores situation.”
”På nogle måder har jeg været dårligere til at komme mig oven på forløbet end Anders. Jeg har
været mere trist og haft svært ved at finde tilbage. Selvfølgelig er der en skygge og en bekymring i
baggrunden, når Anders skal til kontrol, men der er masser af dage, hvor vi ikke skænker sygdommen
en tanke. Den har fyldt så meget igennem en lang periode, og nu er den næsten væk. For mig betyder
det, at der ikke er nogen grund til ikke at komme op i gear igen. Jeg skal vænne mig til ikke længere
at være offer, og det kan være svært. Vi har levet i en lang undtagelsestilstand, men nu er der ikke
længere nogen undskyldning for ikke at slå græsset så at sige. Desværre er der ingen, der har skrevet
min ph.d. for mig, mens jeg har passet på Anders, og der er ikke længere noget, der står i vejen for ikke
at give den gas,” slutter Anne-Lene med et smil.

”På nogle måder har jeg været dårligere til at komme
mig oven på forløbet end Anders. Jeg har været mere
trist og haft svært ved at finde tilbage. Selvfølgelig
er der en skygge og en bekymring i baggrunden, når
Anders skal til kontrol, men der er masser af dage,
hvor vi ikke skænker sygdommen en tanke.”
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Jeg troede, det var en storm i et glas vand
For Marika, der fik konstateret myelodysplastisk syndrom (MDS) i 2014, blev mødet med sygehuset
præget af, at hun havde svært ved at forstå, at hun var syg, og vanskeligt ved at se sig selv som
patient. Efter en knoglemarvstransplantation i foråret 2015 kom hun gradvist tilbage til det job
og det liv, hun elsker. Her fortæller hun om en sygdom, hun fra starten havde svært ved at se i
øjnene, og et møde med et sundhedssystem, der tilbød hende valg, hun ikke syntes, hun havde
viden nok til at træffe.

MDS var en sygdom, Marika aldrig havde hørt om, da en læge kunne fortælle hende, at det var det,
hun fejlede. Forud var gået en periode, hvor den ene influenza havde overtaget den anden, og Marikas
kæreste, Cliff, havde flere gange sagt, at det ikke var normalt. Marika hører ikke til dem, der lader
sig stoppe af småting, men undrede sig godt nok over, at hun faldt i søvn på sofaen i samme øjeblik,
hun lagde sig ned, når hun kom hjem fra arbejde. Hun elskede sit arbejde som direktør for fonden
De Sociale Innovations Entreprenører, der arbejder for at skabe meningsfulde jobs til socialt udsatte
ledige.
”På et tidspunkt fik jeg frygtelige smerter i ryggen og troede, at det skulle soves væk. Men
om morgenen gjorde det stadig ondt. En dag i den periode var jeg til et møde på mit arbejde,
hvor jeg måtte gå ud af mødelokalet, fordi det gjorde så ondt. Min læge sagde, at det var
lungehindebetændelse, og antydede, at jeg led af stress. Han tog nogle blodprøver, der viste, at jeg
havde en lav blodprocent. Flere af mine veninder er sygeplejersker, og specielt en af dem udviklede
sig til at blive lidt af en plageånd. Hun blev ved med at sige, at der skulle gøres noget ved den lave
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”Mens jeg sad der, ringede min egen læge. Hun
sagde, at hun nødigt ville forskrække mig, men at
jeg sandsynligvis havde blodkræft. Jeg blev voldsomt
forskrækket og begyndte med det samme at græde.”
blodprocent. Hun var ret irriterende. Ugen inden jeg fik diagnosen MDS, var smerten i ryggen væk,
men i stedet fik jeg ondt i brystet og gik til lægen igen. Lægen mente ikke, at det var hjertet, der var
problemet, men snarere, at jeg havde mavesår. Det havde jeg svært ved at tro, for godt nok havde jeg
travlt på arbejdet, men jeg vidste også, at jeg ikke var stresset.”
”Næste dag var jeg på Vejle Sygehus. Jeg skulle undersøges for mavesår ved at drikke en væske og
efterfølgende blæse i sugerør. Mens jeg sad der, ringede min egen læge. Hun sagde, at hun nødigt
ville forskrække mig, men at jeg sandsynligvis havde blodkræft. Jeg blev voldsomt forskrækket og
begyndte med det samme at græde. Sygeplejersken, der var til stede, kunne ikke undgå at se, at jeg
var voldsomt påvirket, og jeg fortalte hende, hvad min læge lige havde sagt. Hun fulgte mig op på
akutafsnittet, og senere blev jeg overført til den hæmatologiske afdeling. Jeg kunne ikke forstå det.
Det måtte da være en fejl, tænkte jeg.”
Der må være noget, du har misforstået
”På hæmatologisk afdeling fik jeg lavet en knoglemarvsprøve. Jeg ringede selvfølgelig også til både
min kæreste og min søster. Min søster sagde, da jeg forklarede hende, hvad der var galt, at der måtte
være noget, jeg havde misforstået. Lidt senere kom Cliff og min søster op på sygehuset til mig,
fordi de ville rede trådene ud. De var selvfølgelig i chok og kunne ikke forstå, at jeg kunne være syg.
Sygeplejersken sagde, at min datter burde komme op på hospitalet, for det var alvorligt. Men jeg sagde
nej. De ville indlægge mig, men jeg ville hjem. Lige inden midnat fik jeg lov til at tage hjem med besked
om at komme igen næste dag. Det kom der nu ikke noget svar ud af, og resten af ugen gik. Lægen
blev ved med at fastholde, at det var alvorligt, men ikke, hvad det var. Om fredagen talte jeg i telefon
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med overlægen i Vejle. Jeg spurgte, om vi ikke skulle blive enige om at få en god weekend – og at jeg
tænkte, at hele forløbet hos ham i den forgangne uge måtte være en storm i et glas vand; at det nok
ikke var så slemt, når det kom til stykket. Det var dét, jeg holdt mig selv oppe på. Men han fastholdt,
at det var alvorligt uden dog at blive mere specifik. Det fortrængte jeg hurtigt og havde faktisk en god
weekend.”
14 dage før alt dette havde Marika solgt sit hus, fordi hun og Cliff ville flytte sammen, og hun var i gang
med at rydde op i sit tøj sammen med sin datter, Cyrillia. Hun skulle åbne et nyt kapitel i sit liv. Det var
midt i det, at lægen ringede og fortalte, at hun havde MDS. Han forklarede igen, at det var alvorligt, og
at hvis hun ikke fik en knoglemarvstransplantation, ville hun dø i løbet af to år.
”Det var en voldsom besked, og man kunne selvfølgelig overveje, om det var lige den måde, han skulle
have sagt det på. Men hvordan skulle han egentlig sige det, når jeg konsekvent havde affærdiget, hvad
han tidligere havde sagt. Han blev nødt til at være meget præcis for at få det til at trænge ind. Han bad
mig komme ned til ham og tage min søster med. Det gjorde vi.”
Efter at diagnosen var slået fast, fik Marika besked om, at hun nu ville blive overflyttet til Odense
Universitetshospital (OUH), og at der forude ventede en knoglemarvstransplantation på Rigshospitalet,
når der var fundet en donor. På OUH fik hun et stort antal blodtransfusioner, som hun havde det dårligt
med. Tanken om at få et andet menneskes blod ind i sin krop var ubehagelig og fik hende til at overveje
helt at fravælge transfusionerne. Dertil kom det dog ikke.

”Jeg spurgte, om vi ikke skulle blive enige om at få en
god weekend – og at jeg tænkte, at hele forløbet hos
ham i den forgangne uge måtte være en storm i et glas
vand; at det nok ikke var så slemt, når det kom til
stykket. Det var dét, jeg holdt mig selv oppe på.”
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Tabeller og grænseværdier styrede behandlingen
”Jeg oplevede hurtigt, hvordan læger og sygeplejersker drog mig ind i de beslutninger, der skulle
træffes om min behandling. Men jeg manglede en ramme omkring, hvor grænserne for min egen
indflydelse faktisk gik. Fx når de tilbød mig en blodtransfusion, fordi de mente, jeg havde behov for
det, og jeg sagde nej tak og bad om at få taget en ny blodprøve, da jeg ikke kunne forstå, at min
blodprocent var så lav. Jeg fik altid taget en ny blodprøve, når jeg bad om det, men tilbuddet om en
blodtransfusion var ikke reelt. Lægen og sygeplejerskerne vidste ud fra tabeller og skemaer præcis,
hvor lav blodprocenten måtte være, inden det var nødvendigt at give blod. Det, der lød som et tilbud,
var det reelt ikke. Jeg skulle have blod. Det gode var, at jeg fik udleveret skemaer, hvor jeg kunne følge
med i mine tal. Det gav mig en viden, som jeg ellers aldrig ville have fået, men som jeg heller ikke ville
have haft brug for, hvis jeg ikke var syg.”
”Med den sygdom, som havde ramt mig, er det meget vanskeligt at drage patienter ind i reelle
beslutninger og valg i forbindelse med behandlingen. Lægerne styrer behandlingen ud fra deres
viden, mange års erfaringer, velbeskrevne retningslinjer og data og grænseværdier. Det giver mening,
at sundhedsvæsenet gerne ville have aktive patienter, der bedst muligt forstår, hvad det er, de fejler,
men når det kommer til stykket, er det lægerne og sygeplejerskerne, der ved, hvad der er rigtigt
og nødvendigt i forhold til behandlingen. Det kan være, at det er muligt med andre sygdomme at
inddrage patienterne, men i mit tilfælde, hvor der var tale om liv og død, var det vanskeligt. Reelle valg
kræver en viden og indsigt, man ikke har som patient, og derfor er det lægerne, der bestemmer, hvad
der skal ske i sidste ende.”

”Det giver mening, at sundhedsvæsenet gerne ville have
aktive patienter, der bedst muligt forstår, hvad det er, de
fejler, men når det kommer til stykket, er det lægerne
og sygeplejerskerne, der ved, hvad der er rigtigt og
nødvendigt i forhold til behandlingen.”
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I september havde Stamcellekontoret fundet en donor i Tyskland. En ung mand på 25 år. Med
erfaringerne fra blodtransfusionerne og det ubehag, de havde givet hende, besluttede Marika at gøre
noget, der kunne forlige hende med tanken om, at han skulle blive en del af hendes liv. Hun lavede
derfor sin egen fortælling om, hvem han var, gav ham et navn, besluttede, at han var skihopper, og
udstyrede ham med nogle gode karaktertræk.
Efter eget ønske fik Marika lov til at vente med transplantationen til efter sin datters 18-års fødselsdag.
Det var – set i bagklogskabens lys – ikke godt, fordi hun i den mellemliggende periode udviklede
leukæmi. Det betød, at den planlagte transplantation på Rigshospitalet måtte udsættes.”
Beskeden om udsættelsen, fordi hun var for syg, fik endnu en gang Marikas verden til at bryde
sammen. I stedet blev hun indlagt på OUH, hvor hun kom i kemobehandling for at få bugt med
leukæmien og dermed bane vejen for stamcelletransplantationen. Mellem jul og nytår blev hun indlagt
igen, fordi hendes infektionstal var for høje. Herefter fulgte flere indlæggelser på grund af for høje
infektionstal og mere kemo.
Tysk fest på stuen
Den 11. marts 2015 blev Marika indlagt på Rigshospitalet for at modtage kemoterapi igen. Behandlingen
havde en god effekt, og udsigterne for den forestående stamcelletransplantation begyndte at se gode ud.
På det tidspunkt havde Marika det så godt, syntes hun, at hun besluttede, at hun alligevel ikke ville
transplanteres. Hun fortæller:
”Jeg syntes, risikoen var for stor i forhold til, hvordan jeg havde det. Lægerne havde udførligt forklaret
mig, at en stamcelletransplantation er en hård, risikofyldt omgang, som ikke alle overlever, og jeg havde
skrevet under på, at jeg var klar over denne risiko, og at ingen kunne garantere for eventuelle senfølger.”
”Men overlægen fortalte mig, at det ikke var sikkert, at hun ville være i stand til at hjælpe mig næste
gang, og at det allerede var gået galt en gang i forhold til den først planlagte transplantation. Det var
nu, der var en chance for, at jeg kunne blive rask. Det gjorde indtryk, og jeg valgte at blive. Om aftenen
den 18. marts fik jeg en ny knoglemarv.”
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”Det blev en fantastisk dag og aften. Jeg var holdt op med at tænke over risikoen og var taknemmelig
over, at det virkelig skulle ske. Da min donor jo var tysk, havde mine kolleger lavet tyske taler og sørget
for tysk musik, som de sendte via Facebook. Der var fest på stuen og et tysk flag på døren. Siden jeg
blev indlagt første gang i Odense, havde jeg tænkt på det som noget, der skulle klares, så jeg kunne
få min hverdag igen. Jeg skulle hjem igen i en fart. Jeg havde aftalt med min læge, at jeg ville være en
mønsterpatient. Men dagen efter havde jeg det elendigt – jeg kunne ikke tåle den immundæmpende
medicin og kastede op og havde diarre i en uendelighed.”
Hjemme igen efter kun 17 dage
”Jeg kom hjem allerede 17 dage efter knoglemarvstransplantationen. Hjem til min egen dyne og ikke
mindst til mad, som jeg kunne lide. Jeg undrede mig over, at jeg skulle køre fra Vejle til Rigshospitalet
flere gange om ugen, når nogle af de behandlinger, jeg skulle have – som jeg vurderede det – ikke
krævede den store ekspertise. Derfor bad jeg om at få dem på Vejle Sygehus for at slippe for de
lange transporter, og det endte med, at vi fandt en ordning. Nogle gange skal man være temmelig
insisterende for at få det på den måde, der passer én bedst.”
”Cirka et halvt år efter transplantationen kom jeg i en personlig krise. Jeg havde ikke haft den oplevelse,
som man så ofte hører om, nemlig at sygdommen fik mig til at tage hele mit liv op til revision. Det
gjorde mig ked af det, og jeg tænkte, at der måtte være noget galt med mig, og jeg undrede mig
over, hvorfor jeg var sådan – hvorfor jeg ikke var normal. Derfor besluttede min kæreste og jeg, at jeg
skulle gå til en psykolog. Hun spurgte mig meget fornuftigt, om jeg var tilfreds med mit liv – om der
var noget, jeg havde lyst til at lave om på? Men sagen var – viste det sig – at jeg faktisk var rigtigt godt
tilfreds med mit liv, og at jeg hele tiden havde været overbevist om, at jeg nok skulle komme tilbage til
det. Det hjalp mig, da jeg først forstod, det var sådan, det hang sammen.”
Så var det heller ikke værre
Marika lægger ikke skjul på, at hun sikkert har sat grå hår i hovedet på adskillige læger og
sygeplejersker.

92
Bog 210x210 0620 FINAL v2.indd 92

16.08.2020 16.57

”Cirka et halvt år efter transplantationen kom jeg i en personlig
krise. Jeg havde ikke haft den oplevelse, som man så ofte hører om,
nemlig at sygdommen fik mig til at tage hele mit liv op til revision.
Det gjorde mig ked af det, og jeg tænkte, at der måtte være noget
galt med mig, og jeg undrede mig over, hvorfor jeg var sådan –
hvorfor jeg ikke var normal.”
”Når jeg ser tilbage, synes jeg faktisk ikke, at det hele har været så slemt. Jeg ved, det lyder mærkeligt
taget i betragtning, hvordan jeg faktisk har haft det ind imellem, men jeg har en positiv tilgang
til livet, måske endda lidt barnlig og naiv. Jeg har hele tiden villet tilbage til mit gamle liv og troet
fuldt og fast på, at det ville ske. Det har helt sikkert hjulpet mig. Det var den holdning, jeg gik ind
til transplantationen med. Jeg ville være mønsterpatient – den, der hurtigst nogensinde er blevet
sendt hjem efter en transplantation. Jeg er klar over, at man ikke kan kurere kræft med stædighed
og viljestyrke, og jeg vil ikke hævde, at hvis bare man tror nok på det, så skal alt nok blive godt igen.
Alligevel tror jeg, at min optimisme har hjulpet mig.”
Et halvt år efter knoglemarvstransplantationen, hvor Marika fortsat gik til hyppige kontroller på
Rigshospitalet, besluttede hun, at hun gerne ville overføres til OUH, og det faldt på plads. Her lød
beskeden, at de fremover ville se hende til kontrol én gang om måneden. Der gik dog ikke så længe,
før Marika fik nok af det. Én gang hvert halve år måtte være rigeligt, mente hun. Efter lidt forhandling,
hvor hun insisterede på, at hun godt selv kunne mærke, hvis hun var ved at blive syg igen, fik hun sin vilje.
”Jeg har hele tiden nægtet at være patient, selvom jeg var klar over, at realiteterne var nogle andre – at
jeg var alvorligt syg. At være patient er for mig en passiv tilstand – en offerrolle – og jeg vil ikke være
et offer. Det ligger dybt i mig. Nu, hvor der er gået fem år siden transplantationen, kan jeg faktisk godt
lide at komme på hospitalet, men jeg er jo heller ikke patient længere – bilder jeg mig ind. I dag er jeg
tilbage ved mit gamle jeg det meste af tiden. Jeg har slidgigt i hofterne, som giver mig problemer med
ondt i ryggen, og derfor kan jeg ikke løbe længere, som jeg ellers elsker. I stedet er jeg begyndt at gå
og har fundet andre måder at få motion på. Jeg vil ikke leve med frygt og prøver i stedet at gøre mig
umage med at leve,” slutter Marika.

93
Bog 210x210 0620 FINAL v2.indd 93

16.08.2020 16.57

94
Bog 210x210 0620 FINAL v2.indd 94

16.08.2020 16.57

De havde nok lidt svært ved at rumme sådan en som mig
Vibeke har et på mange måder alternativt syn på livet og på sundhed og helbredelse. Da hun blev
alvorligt syg med amyloidose og knoglemarvskræft, måtte hun dog – udmattet og svækket – overlade sin skæbne til hæmatologerne på Odense Universitetshospital. Nu, hvor sygdommen er mere
i ro, og det omsider går lidt bedre, fastholder hun sin skepsis over for den traditionelle lægevidenskab og savner et sundhedssystem, der tør tænke i alternativ behandling og tale mere om døden.
Af en lille grusbelagt stikvej, der fører op langs en længe, som er en del af en større bindingsværksgård,
kommer man til Vibekes lille hyggelige hus. Vi er ved Voldtofte uden for Glamsbjerg på Sydfyn. Det er
Vibekes storebror, der ejer gården og huset, som ligger i baghaven til den firelængede gård. Her har
hun boet siden 2016 efter at have boet en længere årrække i Tyskland, Sverige og Indonesien. Gennem
køkkenet kommer vi til stuen, hvor stille meditationsmusik og to kopper dampene urtete på sofabordet
skaber en inspirerende ramme for vores samtale.
Vibeke lider af den sjældne sygdom amyloidose, der i hendes tilfælde er en komplikation af
den knoglemarvskræft, hun også har. Amyloidose er en sygdom, hvor nogle særlige proteiner
(æggehvidestoffer) aflejres i kroppens organer. I Vibekes tilfælde kom sygdommen til udtryk
som væskeophobninger i kroppen, der skyldtes, at hendes nyrer ikke fungerede ordentligt. Først
senere i forløbet fik hun besked om, at hun også havde myelomatose; knoglemarvskræft. I Vibekes
tilfælde er det umiddelbart amyloidosen, der påvirker hende mest og giver hende de største
helbredsudfordringer.
Vibeke har i mange år virket som terapeut, healer og coach, hvor hun bl.a. har brugt hypnose og
meditation som et værktøj. Hendes alternative syn på sundhed og helbredelse præger i høj grad
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”Ved min første samtale på afdeling X spurgte jeg, om
der fandtes andre behandlingsformer end kemo, for jeg er
meget følsom og bange for, at al den kemi ville påvirke mig
negativt. Svaret var, at jeg ville dø, hvis ikke jeg fik kemo.
Det budskab havde jeg svært ved at rumme, men der var
ikke noget valg, sagde de.”

hendes tilgang til hendes sygdom og måde at leve med den på, men den har ikke stået i vejen for den
behandling, hun har fået på Odense Universitetshospital. Snarere har de to ting fungeret i et samspil,
og hun har hele tiden været bevidst om at måtte overgive sig til den konventionelle behandling, for at
hun kunne komme sig. For Vibeke kan den bare ikke stå alene.
Findes der et alternativ til kemo?
Det begyndte i foråret 2017, hvor Vibeke oplevede en overvældende træthed, samtidig med at hun tog
uforklarligt på i vægt. Senere på året fik hun ledsmerter og begyndte at føle sig som en gammel dame
på trods af, at hun kun var 50 år.
I december kunne hun næsten ikke hænge sammen på grund af træthed, smerter og hævelser i
kroppen, og i januar gik hun til lægen. Vibekes læge indså hurtigt alvoren og sendte hende omgående
til nyreafdelingen på Odense Universitetshospital. Alle symptomer pegede på et nyreproblem, og
det blev besluttet at foretage en nyrebiopsi. Mens hun ventede på det, fortalte en læge hende, at
blodprøverne viste, at hun havde kræft, og biopsien blev droppet. Det kom uventet og som et chok.
Med det samme blev hun sendt til det hæmatologiske ambulatorium X4.
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”Ved min første samtale på afdeling X spurgte jeg, om der fandtes andre behandlingsformer end kemo,
for jeg var meget følsom og bange for, at al den kemi ville påvirke mig negativt. Svaret var, at jeg ville
dø, hvis ikke jeg fik kemo. Det budskab havde jeg svært ved at rumme, men der var ikke noget valg,
sagde de. Jeg fik dog at vide, at det var en mild form for kemobehandling, de ville give mig, og at jeg fx
ikke ville tabe håret. Det viste sig ikke at være rigtigt. Det faldt alt sammen af.”
Kemobehandlingen, som Vibeke kom i med det samme, tog hårdt på hende. Under hele forløbet var
hun, som hun beskriver det, dødssyg, kastede op og lå i sengen – det meste af tiden derhjemme.
Efterfølgende havde hun sin nabo eller sin storebror med til alle samtaler på sygehuset, og det var en
uvurderlig hjælp, fortæller hun. Vibeke kunne ikke stå på benene og måtte have hjælp til at komme ud i
bilen og bruge en kørestol, når hun var på afdelingen. Hun fik kemo i fem måneder, hvorefter de måtte
stoppe behandlingen på grund af hendes nedsatte nyrefunktion. Pausen på cirka en måned betød
dog, at sygdommen kom tilbage, og derfor kom hun i behandling med antistoffer, som hun heller ikke
kunne tåle, men dog fik det bedre af.
Jeg er ikke bange
Det var en sort tid: ”Jeg lå i min seng og sov det meste af tiden. Jeg havde ikke kræfter til at bevæge
mig fra soveværelset og ind i stuen, og jeg orkede ikke at kigge på min telefon eller iPad. Mit virke som
terapeut gav mig nogle redskaber, der betød, at jeg kunne koncentrere mig om at være i nuet, samtidig
med at jeg bevarede troen på, at det ville blive godt igen. Jeg arbejdede meget med at kigge ind i mig
selv og lede efter en årsag, der kunne have udløst sygdommen, og jeg var optaget af, hvad der var sket
på det emotionelle, psykologiske plan i mit liv, som havde gjort mig syg. Min livsanskuelse betyder, at
jeg ikke er bange for døden, men jeg er bevidst om, at det hænger nøje sammen med, at jeg stort set
kun har mig selv at tage vare på. Jeg har ikke børn eller en ægtefælle, der ville sidde tilbage, hvis jeg
skulle gå bort.”
Som lille pige var Vibeke bevist om de særlige evner, der siden blev styrende for hendes liv, livssyn
og arbejde. I ungdomsårene og i starten af hendes voksenliv fortonede dette sig dog noget. I den
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Min livsanskuelse betyder, at jeg ikke er bange for døden, men
jeg er bevidst om, at det hænger nøje sammen med, at jeg stort
set kun har mig selv at tage vare på. Jeg har ikke børn eller
en ægtefælle, der ville sidde tilbage, hvis jeg skulle gå bort.”
periode arbejdede hun med salg for en papirfabrik, boede i Tyskland, og senere i både København og
Odense. I 1996 mødte hun en svensk kollega, som hun senere giftede sig med, og sammen flyttede de
til Indonesien, hvor han havde fået en arbejdsopgave på Sumatra.
Efter to og et halvt år i troperne flyttede de til det køligere Nordsverige. Desværre knirkede
ægteskabet, og i den periode mødte Vibeke sin nye kærlighed – en mand, som hun delte sit livssyn
med. I de år uddannede hun sig i alternativ behandling og terapeutiske teknikker og herunder i den
særlige hypnoseterapi. I begyndelsen af 2012 måtte hun mod sin vilje bruge masser af ressourcer på
sit ægteskab. Det var ved at falde fra hinanden, men hun kæmpede i to år for at holde det sammen
– en kamp, hun beskriver som ekstremt stressende og i dag ser som en del af forklaringen på, at hun
blev syg. Da ægteskabet ikke holdt, valgte hun i 2014 at tage afsked med sine venner i Nordsverige
og flytte tilbage til Odense, hvor hun oprindeligt kom fra, og hvor hendes mor stadig boede. Det
blev en vanskelig tid, hvor hun skulle starte et nyt liv op fra grunden, finde sine gamle rødder, en ny
omgangskreds og skabe et liv som terapeut.
Jeg måtte overgive mig til ’systemet’
Vibekes samspil med hospitalet og lægerne har været præget af hendes særlige livssyn og hendes
meget anderledes måde at se på sundhed og sygdom på. Det har, som hun siger, ikke passet så godt
sammen. På et tidspunkt havde hun en disputs med en læge, der kraftigt opfordrede hende til at spise
flere proteiner (læs: kød), hvor hun insisterede på, at det kunne hun nemt få ved at spise linser og
bønner, og at det i øvrigt ikke er nødvendigt at spise så mange proteiner, som vi gør.
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”Jeg har overgivet mig til ’systemet’, fordi jeg ikke
vidste, hvad jeg ellers skulle gøre. Havde du spurgt
mig tidligere i mit liv, om jeg ville have kemoterapi,
hvis jeg fik kræft, ville jeg have sagt nej.”

”Jeg er sikker på, at man ville kunne forholde sig helt anderledes til min sygdom, end lægerne gør, og at
man ville kunne undgå den meget hårde behandling og alle senfølgerne bl.a. ved at få den rigtige kost.
Det har ikke ført til sammenstød, for jeg har måttet acceptere, at det er sådan, de ser på det, og jeg
har ikke haft kræfter til at gøre oprør. Jeg har overgivet mig til ’systemet’, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg
ellers skulle gøre. Havde du spurgt mig tidligere i mit liv, om jeg ville have kemoterapi, hvis jeg fik kræft,
ville jeg have sagt nej. Når det er sagt, er det også vigtigt at sige, at jeg kun har mødt dygtige og søde
mennesker, som har villet mig det godt.”
Ved påsketid i 2019 udviklede Vibekes sygdom sig dramatisk. Fra det ene øjeblik til det andet kunne hun
intet foretage sig, var forvirret, kunne ikke tale og kunne ikke forstå, hvad der skete omkring hende.
Kun med en kraftanstrengelse fik hun kontakt til sin bror, der med det samme var klar over, at hun
måtte afsted til hospitalet. Det viste sig, at et pludseligt forhøjet blodtryk på grund af nyrerne betød, at
hun fik væske på hjernen, og hun indstillede sig på, at hun skulle dø.
”På det tidspunkt havde jeg ligget i sengen i over et år, og jeg orkede ikke mere. Jeg sagde til lægen,
som jeg havde meget kontakt til, at nu ville jeg gerne dø,” beskriver Vibeke. Det, syntes lægen, var lidt
for drastisk, og forklarede, at de hos en anden patient havde set det samme, og at han var kommet sig
fint. Nøglen var blodtrykssænkende medicin, og på seks dage lettede trykket på hjernen.
Jeg er sikker på, at de prøvede at se på mig, som den jeg er
Kort tid efter mødtes Vibeke med en anden læge, der foreslog, at der skulle ske noget nyt: Vibeke
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skulle ophøre med den antistofbehandling, hun fortsat var i. Siden har hun ikke været i behandling ud
over immunforsvarsstyrkende medicin (som hun i dag også er ophørt med at tage) og den dialyse,
hun går til to gange om ugen. Dialysen erstattede i Vibekes tilfælde nyrens opgave med at fjerne
affaldsstoffer fra blodet.
”Jeg er ikke i tvivl om, at lægerne og sygeplejerskerne gerne vil se deres patienter som hele mennesker,
og jeg havde en god oplevelse af, at de oprigtigt prøvede at forstå mig og se mig, som den jeg er. Men
jeg har ikke oplevet, at lægerne har trukket mig ind i beslutningerne om min behandling. Måske har de
prøvet, men jeg magtede ikke at forholde mig til det og havde ikke kræfter til at udfordre den måde,
de tænker på. Selvfølgelig har de forklaret mig, hvad der skulle ske, og de har spurgt mig ind til det,
men jeg overgav mig til deres beslutninger, fordi jeg ikke orkede andet. Nogle gange har jeg oplevet,
at der blev stillet krav til mig om ting, jeg kunne gøre selv, fordi de gerne ville lægge noget af ansvaret
over på mig. Noget, som jeg sagtens kan forstå og finder rigtigt, men mens jeg var på sygehuset, sov
jeg reelt det meste af tiden og blev flere gange opfordret til at komme ud af sengen og være mere
aktiv. Jeg orkede det bare ikke. Jeg har altid været et aktivt menneske, men lige dér kunne jeg ikke,
og det, at jeg sov, var en del af min helingsproces. Det var det, min krop havde brug for, men det blev
ikke helt respekteret, kunne jeg mærke. Jeg synes, det er godt, at de inddrager én i behandlingen og
beslutningerne om, hvad der skal ske, men jeg oplevede ikke, at de havde forståelse for, hvor syg jeg
faktisk var. På et tidspunkt, mens jeg var indlagt og lå på en enestue med lungebetændelse, var jeg
så udmattet, at alle mine facader faldt. Jeg husker et optrin, hvor jeg skulle på toilettet og ikke havde
kræfter til at lukke døren. Jeg havde eneværelse og lod toiletdøren stå åben, mens jeg sad derinde.
Så kom der pludselig en læge ind, og da han så, jeg sad dér, skældte han mig ud og beklagede sig
over, at jeg ikke lukkede skydedøren, når jeg var på toilettet. Men jeg kunne jo ikke. Det var meget
ydmygende.”
”Jeg bad på et tidspunkt en sygeplejerske om at blive hos mig, mens jeg spiste morgenmad, og det
gjorde hun. Hvis hun ikke havde været der, tror jeg ikke, jeg havde spist noget overhovedet. Nærvær
er så vigtigt, og det er nogle gange små ting, der gør en stor forskel.”
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”Jeg bad på et tidspunkt en sygeplejerske om at blive hos
mig, mens jeg spiste morgenmad, og det gjorde hun. Hvis
hun ikke havde været der, tror jeg ikke, jeg havde spist
noget overhovedet. Nærvær er så vigtigt, og det er nogle
gange små ting, der gør en stor forskel.”

”Jeg synes, det er et problem med læger, der insisterer på at vide, hvad der er godt for patienten. De
bliver nødt til at lytte noget mere. Jeg oplevede, at vi talte meget forbi hinanden. De har svært ved
at rumme sådan en som mig, og det er ikke altid, at en lang og krævende uddannelse er nok. Det
er vigtigt, at man kan rumme hinanden, og at det går begge veje. Men faktisk har jeg også oplevet
mange, som har været meget interesseret i at høre om mit syn på tingene.”
”Det er vigtigt for lægerne og sygeplejerskerne, at de viser empati og sætter sig ind i patientens
livsituation, men det er ikke altid lige nemt. Jeg synes, de har forsøgt at forklare mig, hvad jeg har fejlet,
og hvordan de kunne behandle min sygdom. Det har hjulpet mig til at acceptere, at jeg skulle have
den medicin, de kunne tilbyde, men noget af det blev jeg faktisk mere syg af, end jeg var i forvejen.
Flere gange har jeg fået medicin, som jeg har taget med hjem og undersøgt, hvad var, og derefter
besluttet, at det tager jeg ikke. Det gælder fx antibiotika, som min krop ikke har godt af. For mig er
patientinddragelse først og fremmest noget, jeg har mærket, da jeg begyndte at få det lidt bedre og
kunne begynde at overskue min situation. Der blev jeg bedre til at sige fra, og jeg synes faktisk, de har
lyttet og accepteret det, når jeg insisterede på at gøre noget på min egen måde.”
Der er meget uvished i mit liv, men jeg lever med det
I dag er Vibeke i dialyse to gange om ugen og går til kontrol hver tredje måned, og hun synes, at det er
gået fremad, siden hun fik den sidste kemobehandling i foråret 2019.
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”Med tiden er mit liv blevet mere normalt. Mens jeg var i behandling, havde jeg en oplevelse af at leve
inde i en boble. Det var som om, der var et slør foran mig, og jeg kunne ikke tænke klart. Det er væk
nu, og mentalt er jeg blevet mere skarp. Men mit liv er ikke det samme som før. Jeg har været vant til
at dyrke en masse sport og være fysisk aktiv. Det kan jeg ikke i dag. Jeg er ikke så stærk endnu, og min
træthed er stadig dominerende. Jeg tror også, at den behandling, jeg har fået, er gået ud over min
hukommelse. Det er meget generende.”
Vibekes styrke er, forklarer hun, hendes evne til at være i nuet og til tålmodigt at tage et skridt ad
gangen. Selvfølgelig drømmer hun om at komme tilbage til det, hun kunne engang, men hun har et
realistisk forhold til det og tænker, at livet også kan byde på helt nye ting.
”Dybt inde i mig har jeg hele tiden oplevet, at der var et lys i mørket, og troet på, at alt ville blive
godt igen. Samtidig har jeg haft et afslappet forhold til det at dø, fordi jeg ved, at der venter noget på
den anden side. Det kan måske lyde mærkeligt, men det, at jeg ikke er bange for at dø, er faktisk en
overlevelsesstrategi. Når tanken om døden ikke stresser mig, har jeg mere overskud til at bekæmpe
sygdommen. Det giver god mening. Sygehusene burde forholde sig mere aktivt til deres patienters
dødsangst og tanker om det at dø,” mener Vibeke, og synes, der er noget her, der bliver forsømt. ”Det
fylder rigtigt meget hos de fleste, men det er ikke noget, vi snakker om. Angsten for at dø er en slags
stress, som ikke gør det nemmere at komme sig oven på sin sygdom. Hvis man kan lægge en dæmper
på stressen og angsten, bliver det lettere at håndtere livet og få styrke til at blive rask og se livets lyse
sider.”
Vibeke har ikke opgivet at komme tilbage til sit terapeutiske virke, for hun ved, at hun kan hjælpe andre
mennesker, men hun ved også, at det sikkert har lange udsigter. Lige nu, hvor der er kommet lidt ro
over sygdommen, tager hun en dag ad gangen og mærker godt efter, hvad hendes fysik kan klare. Det
er en langsom proces, som hun har lært at leve med ud fra devisen, at stress bare gør ondt værre.
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Jeg manglede et sted,
hvor jeg kunne tale om
de ting, der optog mig
Torben er gift med Susanne, der har haft kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) siden 2010. Torben er
64 år, udlært maskinarbejder og fagforeningsmand gennem en menneskealder og nu på efterløn.
Man kan næsten høre på hans stemme, at han er et af den slags mennesker, som selv ikke en kraftig
storm kan blæse omkuld. Den egenskab fik han brug for, da Susanne, hans hustru gennem 40 år, fik
konstateret blodkræft for 10 år siden.
Hvis man med få ord skal beskrive Torben, er det nærliggende at bruge superlativer som robust, solid,
pålidelig og holdbar. I marts 2020 gik Torben på efterløn fra den virksomhed og det job, han havde
haft i 35 år. Det var en lokal metalvirksomhed i hans fødeby, Horsens. Her var Torben tillidsmand i en
menneskealder og medarbejderrepræsentant i virksomhedens bestyrelse. Ved siden af det var han i
20 år medlem af uddannelsesudvalget på byens tekniske skole. Pålidelighed og langtidsholdbarhed er
egenskaber, der uden overdrivelse passer på Torben, men dermed ikke sagt, at han har taget sin kones
sygdom med kølig ro og urokkelig optimisme, for naturligvis blev også han rystet i sin grundvold den
dag for 10 år siden, hvor han fik at vide, at Susanne havde CLL.
Koldt vand i blodet
”Jeg var på arbejde den dag, Susanne ringede. Hun havde fået besked af sin læge om, at hun skulle
afsted til Vejle Sygehus med det samme, og jeg smed, hvad jeg havde i hænderne. Udredningen gik
hurtigt, og konklusionen var chokerende. Jeg hæftede mig ved, at det var en sygdom, man ikke i første
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”Hvis det havde været mig, havde jeg nok
ikke googlet helt så meget, men mere sat min
lid til, hvad lægerne sagde, og nøjedes med
det. Sådan fungerer det ikke for Susanne.”
omgang fandt det nødvendig at behandle. Vi fik besked om, at Susanne blot skulle gå hjem og leve
videre, og jeg prøvede at slå koldt vand i blodet, selvom det ikke var så let. Det var kræft, men de ville
ikke behandle hende. Den var lidt svær, og der gik over et år, før Susanne kom i kemo første gang. Vi
talte ret hurtigt om, at det nok ville være rigtigt for Susanne at tale med en psykolog. Hun er sådan en,
der går og grubler og tænker meget over tingene. Samtidig er hun videbegærlig som bare pokker.
Hun vil vide alt. Sådan er jeg ikke helt selv, tror jeg, men jeg forstår da godt, at hun har det sådan. Men
grubleriet kan også tage overhånd og overskygge alt andet. Hvis det havde været mig, havde jeg nok
ikke googlet helt så meget, men mere sat min lid til, hvad lægerne sagde, og nøjedes med det. Sådan
fungerer det ikke for Susanne. Hun er grundig og stædig og tænker, spekulerer og læser alt, hvad der
er at læse.”
Torben fandt sin rolle i at være den, der holdt hovedet koldt, og han forsøgte at skabe det store
overblik – ikke mindst i forhold til behandlingssystemet, og hvad man med rette kunne forvente af det.

”Min tålmodighed med ’systemet’ har ikke altid været lige
stor. Jeg tror, det er vigtigt at være insisterende og vide
præcis, hvordan man manøvrerer i systemet. Det er
sådan noget, jeg er god til, hvis jeg selv skal sige det.”
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Jeg prøvede at være flere steder på én gang
”Jeg har selvfølgelig været med til de fleste samtaler på hospitalet. Min tålmodighed med ’systemet’
har ikke altid været lige stor. Jeg tror, det er vigtigt at være insisterende og vide præcis, hvordan man
manøvrerer i systemet. Det er sådan noget, jeg er god til, hvis jeg selv skal sige det. Heldigvis var min
arbejdsgiver meget forstående, og jeg fik den tid, der var nødvendigt, til at være hos Susanne. Det var
et fuldtidsjob, i hvert fald i perioder, og i dag kan jeg se, at jeg nok helt burde have sluppet nogle af
de ting, som jeg var involveret i. Jeg prøvede at være flere steder på én gang og at få livet til at være
så normalt som muligt. Men det havde en bagside, som jeg ikke så, mens det stod på. Jeg skulle have
stoppet med at være tillidsmand, kan jeg se i dag, for Susanne tog al energien og kræfterne, og jeg
kunne ikke være begge steder. Det ærgrer mig lidt, at jeg ikke så det, mens jeg var midt i det.”

”Det sled mere, end jeg ville indrømme, men jeg så det først,
da det kom lidt på afstand. Det halve år, der gik, umiddelbart
efter Susanne kom i behandling, er én stor tåge. Der var megen
uvished og bekymring. Kemo er ikke for tøsedrenge.”
”Det sled mere, end jeg ville indrømme, men jeg så det først, da det kom lidt på afstand. Det halve
år, der gik, umiddelbart efter Susanne kom i behandling, er én stor tåge. Der var megen uvished og
bekymring. Kemo er ikke for tøsedrenge. På et tidspunkt tog jeg på kursus en uge for at komme væk.
Det havde jeg brug for, men det gav anledning til lidt ’diskussion’. Susanne syntes, det var mærkeligt,
jeg tog væk, for det var jo hende, det drejede sig om. Og det havde hun jo ret i – og jo, der har da
været lidt uvejr undervejs. Det kan vist ikke rigtigt undgås, men vi har fundet ud af det. I de situationer
har det været vigtigt med psykologen, men også, at Susanne har fundet sin store lidenskab for akvarelmaleri, som hun kan søge ind i og få ro på tankerne med.”
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Jeg manglede et møde under fire øjne
Når Torben ser tilbage på den tid, hvor kontakten med hospitalet var på sit højeste, er der især én ting,
han synes, der manglede, og når han bringer det på bane, er det ikke som en sur efterrationalisering,
men for at byde ind med en vigtig erfaring som pårørende.
”Da Susanne fik diagnosen, oplevede vi, at hun blev inddraget 100 procent med det samme,” fortæller
Torben. ”Det kneb derimod med at inddrage mig. Jeg blev set på som Susannes støtte, og jeg havde
oplevelsen af, at jeg var der, men alligevel ikke var der. Der var ikke rigtigt nogen, der henvendte sig til
mig, men selvfølgelig er Susanne også en person, der stiller mange spørgsmål – som i virkeligt mange
– så hun fyldte naturligvis godt på de møder, og det er helt sikkert grunden til, at hun blev inddraget
så meget, som hun blev i hele forløbet. Der var situationer, hvor jeg prøvede at komme på banen med
noget, jeg brændte inde med, hvor jeg fik ’blikket’ fra Susanne, der dermed signalerede, at jeg nok
bare skulle klappe kaje for nu at karikere det lidt. Hun sætter sig selv i fokus og respekt for det. Men
lige dér manglede jeg – og gør det for så vidt stadig – et forum, hvor jeg kunne stille mine spørgsmål til
lægerne og sygeplejerskerne og tale om de ting, som lå mig på sinde – uden Susannes tilstedeværelse.
Selvom det selvfølgelig var væsentligt, at jeg var til stede, så var der ingen, der viste tegn på at
interessere sig for mig og min situation. Sandsynligvis fordi de har vurderet, at Susanne selv er meget
ressourcestærk, og at de faktisk ikke havde så meget brug for mig til at understøtte forløbet. Det var
som om, de ikke var opmærksomme på, at jeg kunne have særlige behov, som det kunne være relevant
at tale om, uden at Susanne lyttede med. Det virkede som om, at når man har en stærk patient, så bliver
det meget svært for den pårørende at komme på banen. Når vi skal derned (til Vejle) næste gang, vil
jeg bringe dette op.”

”Selvom det selvfølgelig var væsentligt, at jeg var til stede, så
var der ingen, der viste tegn på at interessere sig for mig og min
situation. Sandsynligvis fordi de har vurderet, at Susanne selv
er meget ressourcestærk, og at de faktisk ikke havde så meget
brug for mig til at understøtte forløbet.”
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I dag har Torben fået meget mere fritid, og de er mere sammen nu, end før Susanne blev syg. Blandt
andet rejser de, så ofte de kan. At tage på opdagelse er en stor glæde, de deler. For mange år siden
besluttede de, at de ikke ville have børn, og det har givet en masse frihed. Torben fortæller, at de
selvfølgelig har haft det oppe at vende nogle gange hen over årene, men det er blevet sådan, og det er
de begge glade for.
Lyt og støt
Den hårdeste tid nu, hvor sygdommen er blevet en del af hverdagen, er typisk i ugen op til, at Susanne
skal til kontrol på sygehuset. Der presser bekymringerne sig uundgåeligt på, og det smitter af på
Torben. Og naturligvis er han altid med på dagen. For at være hos Susanne, men også – som han
udtrykker det med et smil: ”Så jeg kan fortælle hende bagefter, hvad det faktisk var, lægen sagde.”
For Torben har det været vigtigt at have en gammel kammerat ved hånden, som er god til at lytte – en,
der kan tie stille og tage imod.
”Det er et godt råd til andre: Sørg for at bruge et gammelt venskab til at snakke ud om nogle af de ting,
som man ikke kan dele med sin kone på samme måde. Der skal jo luftes ud.”
”I Susannes og mit forhold er det vigtigt, at vi har været der for hinanden. Noget af kunsten ved at være
pårørende, har jeg lært, er ikke at komme med konkrete løsningsforslag, når Susanne har det skidt –
når sygdom, bivirkninger og bekymringer plager hende. Hun har ikke brug for at vide, hvad jeg tænker
og tror, er det rigtige. Hun har brug for, at jeg lytter og støtter hende. Er til stede. Min opgave har ikke

”Det er et godt råd til andre: Sørg for at bruge
et gammelt venskab til at snakke ud om nogle
af de ting, som man ikke kan dele med sin
kone på samme måde. Der skal jo luftes ud.”
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været at være ’behandler’, men jeg har kunnet være en støtte og fx hjælpe med at finde ud af, hvorfra
man kan få hjælpen, og hvordan man navigerer i forhold til sundhedssystemet og ens kommunale
myndigheder. Det sidste ikke mindst.”
Men Torben har også måttet konstatere en ting, som han ikke er alene med. Det handler om, hvem der
støtter og giver gode råd til de pårørende. Altså hjælper den pårørende med den store opgave, man
står midt i. Torben beretter, som et eksempel, om en situation, hvor hans praktiserende læge spurgte
ham, om han var vaccineret mod influenza. Torben svarede, at det skam ikke var nødvendigt – at han
godt kunne klare sig uden. Herefter blev lægen spids og gjorde det klart, at det da ikke var for Torbens
egen skyld, han skulle vaccineres. Vorherre bevares. Det var for Susannes skyld for at begrænse
risikoen for, at han blev smittekilde i en situation, hvor hendes immunforsvar var skudt i sænk. Det
gav god mening, men Torben undrede sig over, hvorfor dette budskab ikke kom fra hospitalet helt
automatisk, fx som en del af den store hjælpepakke til pårørende, som man kunne ønske sig, og han ser
det som et udtryk for, at han som pårørende ikke rigtigt er inde på lystavlen som en, der faktisk spiller
en vigtig rolle i Susannes sygdomsforløb.
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Patientinddragelse – et godt og meningsfuldt princip for
både patienten og samfundet
Patientinddragelse er i dag et helt centralt element i det danske sundhedsvæsen og et godt og meningsfuldt princip, men også et fænomen fyldt med dilemmaer og uoverstigelige udfordringer for
både patienter, pårørende og sundhedspersonale. I det følgende kan du i en kort form få et indblik
i historien bag, hvad ønsket om patientinddragelse er udtryk for, og hvorfor det har fået en så central placering i det danske sundhedssystem.

Ved første øjekast er begrebet patientinddragelse ganske selvforklarende. Ved nærmere eftersyn ligger
der en stor kompleksitet bag begrebet, som man bl.a. kan forvisse sig om ved at se på den livlige og
formentlig uendelige diskussion, der finder sted blandt de mennesker, der er engageret i udviklingen
og driften af vores sundhedssystem. I det følgende vil vi forsøge at nærme os begrebet lidt ovenfra
med det ydmyge formål at skabe et billede af, hvad patientinddragelse egentlig er, hvor det kommer
fra, og hvorfor det spiller en så central rolle i vores sundhedssystem.
Når man spørger de patienter og pårørende, som har delt deres historier i denne bog, om de har
oplevet at blive patientinddraget i forbindelse med det behandlingsforløb, de har været igennem, ser
flere af dem lidt forundrede ud og reagerer spontant med at sige ’næh, det tror jeg ikke’. Alligevel viser
det sig, når man spørger lidt ind, at det har de nok alligevel i en eller anden grad. De fleste har nemlig
oplevet at blive delagtiggjort i de overvejelser og valg, der knytter sig til forskellige behandlinger, eller
de er som minimum blevet præsenteret for, hvilke fordele og ulemper der knytter sig til den ene type
behandling frem for den anden. De fleste har også en klar oplevelse af, at lægerne og sygeplejerskerne
fra starten af deres sygdomsforløb interesserede sig for, hvem de er som mennesker, og mødte
dem ikke blot som patienter, men som mennesker med en historie, et socialt netværk, særlige
forudsætninger osv. De havde, mærkede patienten, et udtalt ønske om, at patienten – og ofte også
den pårørende – fik en så god forståelse som muligt af, hvad det var for en sygdom, de havde fået. Og
det sidste, sygdomsforståelsen, er ikke nogen enkel sag, når vi taler om kræft i blodet, lymfesystemet
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Marika (MDS-patient), side 84

”Jeg oplevede hurtigt, hvordan læger og sygeplejersker
drog mig ind i de beslutninger, der skulle træffes om min
behandling. Men jeg manglede en ramme omkring, hvor
grænserne for min egen indflydelse faktisk gik.”
eller knoglemarven. Lægerne, der har ansvaret for udredning, diagnose og behandling, har lange
uddannelser bag sig og ofte mange års erfaring fra hæmatologiske afdelinger, mens patienten og den
pårørende skal forholde sig til en sygdom, de aldrig har hørt om, før de pludselig en dag sidder over for
en læge, der med alvor i stemmen fortæller dem, hvad de fejler.
Pointen er, at patienter i det danske sundhedssystem oplever at blive mødt af et sundhedspersonale,
der er optaget af at hjælpe deres patienter med at forstå, hvad det er, de fejler, og – så langt det er
muligt – at motivere dem til at tage del i de beslutninger, der skal træffes undervejs i behandlingen.
De, patienterne, oplever i de fleste tilfælde også, at opholdet på hospitalet ikke svarer til at køre sin bil
til service på et værksted og hente den igen dagen efter, når mekanikeren er færdig – men at lægerne
og sygeplejerskerne faktisk har forventninger om, at man selv hjælper til der, hvor det giver mening – i
hvert fald i det omfang, man vurderes at have ressourcer til det. I praksis kan det betyde, at man selv
redder sin seng, at man selv tager sin temperatur eller måler sit blodtryk, selv henter et glas vand nede
ad gangen, hvis man er tørstig, og endda at man selv tager sig af kemobehandlingen hjemme i sin egen
stue, hvis man kan overskue det, og lægerne og sygeplejerskerne er trygge ved at overlade opgaven til
patienten.
Men hvor kommer al den snak om patientinddragelse egentlig fra, og hvorfor – og hvad er det godt
for? I det følgende kigger vi på en række vigtige forudsætninger, der hver især bidrager til at forklare,
hvad patientinddragelse er, og hvorfor det er så centralt.
Sundhed til alle
For at forstå patientinddragelse er det nødvendigt med et hurtigt historisk tilbageblik. Det starter
i den periode, hvor fundamentet til den velfærdsstat, vi kender i dag, blev lagt. Det vil sige i
begyndelsen af 1900-tallet, hvor demokratiet og det enkelte menneskes ret til at medvirke til at påvirke
samfundsudviklingen bliver mere og mere rodfæstet som ideal og princip.
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Birthe (AML-patient), side 6

”Jeg har et stærkt ønske om at gøre mig til herre over min
sygdom. Et ønske om at have kontrol over mit liv. Jeg er
næsten sikker på, at der er en farbar vej tilbage til livet, og
det er den, jeg kæmper for at finde.”
Med den gryende velfærdsstat blev almindelige borgeres lige og frie adgang til lægehjælp og
hospitalsophold gradvist mere og mere almindelig, og samtidig blev kvaliteten af den behandling, man
kunne tilbyde, kraftigt forbedret.
Forud for og parallelt med denne udvikling var der hen over tre-fire århundreder sket en revolution
inden for lægefaget. Det havde med store skridt bevæget sig mod en stadigt dybere indsigt i
menneskets anatomi og biologi. Det, der før var lægekunst baseret på fx urter, passende diæt, religion
og alkymi, var på vej til at blive lægevidenskab.
Med teknologiens hjælp kunne vi pludselig se og forstå fænomener som bakterier og celler og dermed
forstå og udvikle redskaber til at behandle sygdomme, der før havde været gådefulde og uforklarlige.
Tænk bare på, at før 1865 havde fødselslæger ikke forstået, at det var en rigtigt god idé at vaske
hænder, inden man tog fat på det næste indgreb, med det resultat at et meget stort antal af de kvinder,
der fødte på et sygehus, døde i barselssengen – af infektioner.
Et spørgsmål om menneskesyn
Og så er vi fremme i en tid, hvor sundhedssystemet er blevet demokratiseret, vidtforgrenet og
tilgængeligt for alle som en selvfølgelig rettighed. Undervejs er samfundet blevet mere demokratisk,
og vi er kommet ind i en æra, hvor vi som individer i stigende grad er blevet herrer over vores egne liv.
Sagt på en anden måde så har menneskesynet ændret sig i retning af, at vi alle er centrum i vores eget
liv og i princippet har frie tøjler til at realisere os selv som mennesker på den måde, vi finder bedst.
Vores ret til at udfolde os og forvalte vores eget liv er blevet til en menneskeret, og vi forventer, at
vores omgivelser anerkender og respekterer de valg, vi træffer i livet, for så vidt de ikke genererer eller
går ud over andre. Vi vil hver især selv bestemme over vores liv, og hvordan vi lever det, og det gør sig
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også gældende, hvis vi bliver syge og skal i behandling. Vi lytter ikke blot til lægens gode, velfunderede
råd – vi forholder os også til, hvad, vi selv synes, er rigtigt og bedst for os selv, og vi søger viden der,
hvor det er nemmest – på internettet. Men ikke nok med det, for i realiteten har vi også påtaget os et
ansvar for vores eget liv, og bliver vi syge, forventes vi at sætte os ind i – efter bedste formåen – hvad
det er, vi fejler, og selv at gøre en indsats for at blive raske.
Patientinddragelse som vejen til helbredelse
Patientinddragelse er altså et fænomen, der bygger på nogle historiske forudsætninger og på, hvordan
vores menneskesyn har udviklet sig. Men det stopper ikke her. Patientinddragelse – det, at du på
den ene side bliver sat grundigt ind i, hvad det er, du fejler, og at du på den anden side tager del i
de beslutninger, der knytter sig til behandlingen – spiller en afgørende rolle for dine chancer for at
komme godt ud på den anden side. I dag ved vi nemlig, at vores mulighed for at overkomme sygdom
og måske endda blive raske i høj grad beror på det ansvar, vi tager på os som patienter, og hvordan vi
medvirker i den proces, der skal gøre os – i bedste fald – raske. Man kan sige, at patientinddragelse har
direkte indflydelse på kvaliteten af det arbejde, som vores sundhedssystem har til opgave at udføre,
fordi patienter selv har et ansvar.
Patientinddragelse, fordi sundhedssystemet har brug for aktive patienter
Patienter og pårørende er i dag vigtige medspillere i den overordnede bestræbelse på, at vores
sundhedssystem er effektivt og opnår de bedst tænkelige resultater. Sagt på en anden måde så er
patientinddragelse altså ikke kun udtryk for et sympatisk, demokratisk menneskesyn, der giver os alle
sammen muligheder for indflydelse på vores eget liv og levned, men det er også en nødvendighed i
et sundhedssystem, hvor udgifterne er i konstant vækst, og hvor der derfor er brug for stram styring
Torben (myelomatose-patient), side 20

”Jeg havde ikke oplevelsen af, at man forsøgte at involvere
mig i min behandling. Jeg fik at vide, at jeg var en ’ung
mand’ i denne sammenhæng, og at de vil tilbyde mig
højdosis-kemoterapi og en stamcelletransplantation.
Det lød OK, når det skulle være.”
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af alle de processer, der indgår. Når sygehusenes medarbejdere i dag møder deres patienter med
en forventning om, at de i videst muligt omfang selv forholder sig aktivt til deres sygdom og dens
behandling, handler det altså også om noget så materielt som økonomi.
Patientinddragelse skal altså forstås som et resultat af en specifik samfundsudvikling og et
menneskesyn, der i stigende grad har fokus på individets ret til selvbestemmelse. Dertil kommer, at
patientinddragelse er en reel nødvendighed. En nødvendighed, der handler om vores alles sundhed
og mulighed for at blive raske, når vi er syge, men også om økonomi og effektiv sygehusdrift. Man kan
sige, at patientinddragelse er et godt eksempel på, hvordan alle parter i bedste fald kan blive vindere.
Patienterne vinder, fordi de mødes med respekt for deres individuelle forudsætninger og med et tilbud
om indflydelse på deres eget liv, og ’systemet’, fordi aktive patienter kan bidrage til at effektivisere
driften og højne kvaliteten af det sundhedssystem, som vi i princippet alle bidrager til via vores skat.
Patientinddragelse står i loven
Endelig er det vigtigt at fastslå, at patientinddragelse er nedfældet i Sundhedsloven, der fastsætter
kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet
og selvbestemmelse og at opfylde behovet for let og lige adgang til sundhedsvæsenet, behandling af
høj kvalitet, valgfrihed, let adgang til information, gennemsigtighed m.m.
I Sundhedslovens kapitel 5 fremgår det, at der skal være et særligt fokus på ’information’. Her siges det,
at patienten har ret til at få information om sit helbred og behandlingsmulighederne og herunder den
risiko, der knytter sig til behandlingen i form af komplikationer og bivirkninger. Det fremgår videre,
at informationen om sygdommen og dens behandling skal gives på en måde, så den er forståelig for
patienten. Informationen skal tilpasses patientens individuelle forudsætninger med hensyn til alder,
modenhed, erfaring og ressourcer i øvrigt.
Som en vigtig forudsætning bestemmer loven også, at patienten kan frabede sig information, hvilket
må ses som afspejling af, at man som patient meget nemt kan være i en så presset fysisk og psykisk
situation, at der ikke er overskud til at rumme informationen.
Som nævnt ovenfor er patientinddragelse genstand for løbende diskussion, og det afspejler, hvor
kompliceret denne vigtige og meningsfulde stræben i virkeligheden er.
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Torben (pårørende til CLL-patient), side 106

”Da Susanne fik diagnosen, oplevede vi, at hun blev inddraget
100 procent med det samme. Det kneb derimod med at
inddrage mig. Jeg blev set på som Susannes støtte, og jeg
havde oplevelsen af, at jeg var der, men alligevel ikke var der.”
I patientperspektivet er der mange udfordringer, der skal overvindes. Herunder hører ikke mindst den
begrænsede tid, mange oplever, at der er til mødet mellem sundhedspersonalet og patient/pårørende.
Men dertil kommer, som det også fremgår af patienthistorierne i denne bog, at kompleksiteten i både
sygdom og behandling af kræft i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet er uendelig stor, og dertil
det faktum, at lægernes råderum reelt er styret af detaljerede behandlingsretningslinjer helt nede på
den specifikke variant af en given, sjælden sygdom. Det kan give den udfordring, som vi også møder
i denne bogs patient-/pårørendehistorier, at det at blive stillet over for et valg i mange tilfælde bliver
opfattet mere som en påstand om medindflydelse end som reel medindflydelse.
Som denne bog illustrerer, findes der lige så mange måder at praktisere patientinddragelse på,
som der findes patienter, sygdomme, læger og sygeplejersker. Sådan må det i sagens natur være,
når vi taler om mennesker, der – uanset hvilken position de kommer fra, om de er patienter eller
behandlere – er forskellige og har forskellige forudsætninger. Uanset hvad, så har sundhedspersonalet
i dag et tungt ansvar for at udfolde og virkeliggøre patientinddragelse med den dybeste respekt
for, hvad det er for ressourcer, det menneske, de sidder overfor, besidder. Det kan man få et
indblik i ved læse det efterfølgende kapitel, hvor vi har talt med oversygeplejerske Ditte Naundrup
Therkildsen fra hæmatologisk afdeling X på Odense Universitetshospital om patientinddragelse i et
hverdagsperspektiv.
Dette kapitel er skrevet med inspiration fra bogen ”Patientinddragelse – politik, profession og bruger”,
der er redigeret af Kim Jørgensen og udgivet på forlaget Samfunds Litteratur i 2019.
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Det mener Dansk Myelomatose Forening og LyLe
om patientinddragelse
Her giver Søren Dybdahl og Rita O. Christensen, der er formænd for henholdsvis Dansk Myelomatose Forening og LyLe – Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS, deres bud på, hvorfor
patientinddragelse er så vigtigt og på de særlige udfordringer, der knytter sig til mødet med sygehuset, når man har kræft i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet.

”Når patienten er godt oplyst
og dermed bedre forstår,
hvad der venter, vil forløbet
alt andet lige opleves bedre.”
Som patient skal man gøre sig klart, at man har
ret til at blive inddraget, og derfor er det en
god idé at forberede sig til samtalen med lægen
ved fx at vide på forhånd, hvilke spørgsmål man
ønsker svar på. Ikke alle patienter ønsker at
benytte sig af muligheden for inddragelse, men
patienter og pårørende bør som minimum kende
deres rettigheder og muligheder for at blive
inddraget i væsentlige beslutninger. Det fastslår
formanden for Dansk Myelomatose Forening,
Søren Dybdahl, her.
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Når patienter med myelomatose først er så langt i deres sygdomsforløb, at de kommer i et
kræftpakkeforløb og dermed henvises til en speciallæge i blodsygdomme, er reaktionen ofte
overraskende. Mange patienter er lettede.
Mange har oplevet at rende til praktiserende læge, fysioterapeut og kiropraktor med smerter, træthed
og andre alvorlige symptomer, uden at den rette diagnose er blevet stillet. Hver femte patient med
myelomatose har ifølge en undersøgelse gennemført af Dansk Myelomatose Forening og Odense
Universitetshospital haft symptomer på alvorlig sygdom i over et år, og derfor er selve diagnosen en
lettelse. Lettelsen afløses dog af en ny frustration, for behandlingen af myelomatose og den nært
beslægtede sygdom amyloidose er langvarig og ledsages af bivirkninger og senfølger. Faktisk oplever
mange, at myelomatose og amyloidose påvirker livskvaliteten resten af livet.
”Man skal som patient også sætte sig ind i en sygdom, man ikke har hørt om før, og der melder
sig mange spørgsmål og bekymringer. Skal jeg dø, kan jeg fortsætte med at arbejde, og hvad med
fremtiden? Det er helt naturligt at inddrage sin læge i disse overvejelser,” fortæller Søren Dybdahl.
”De dage, hvor lægen vidste alt og besluttede alt, er fortid. I dag er det helt naturligt, at læge og
patient i fællesskab drøfter bekymringer, og at lægen inddrager patienten i væsentlige beslutninger om
eksempelvis behandlingsforløb, valg af medicin og lindring af bivirkninger og senfølger. Det skyldes en
voksende forståelse for, at patienten er ekspert i sit eget liv og derfor bør inddrages.”
Blot inden for de seneste ti år er der sket en betydelig forbedring af behandlingsmulighederne
inden for myelomatose og amyloidose. Patienterne lever generelt længere end tidligere, og nye
behandlingsmuligheder kommer til. Men behandlingen er ikke uden en pris. Mange patienter oplever
alvorlige bivirkninger og senfølger, og det er derfor helt centralt, at læge og patient i fællesskab drøfter
spørgsmål som: Er målet overlevelse for enhver pris, eller er jeg så langt i livet, at jeg som patient
foretrækker få gode år uden bivirkninger frem for en behandling, som vil påvirke livskvaliteten i en
grad, jeg ikke ønsker?
”Patientinddragelse er et af de mest centrale elementer i et moderne sundhedsvæsen. Når patienten er
godt oplyst og dermed bedre forstår, hvad der venter, vil forløbet alt andet lige opleves bedre. Bare det
at opleve som patient, at lægen lytter og inddrager patienten og dennes pårørende, kan give et bedre
forløb for patienten og udrydde misforståelser eller bekymringer,” mener Søren Dybdahl.
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”Man kan ikke ændre ved, at myelomatose er en sygdom, som griber ind i livet for både patienter
og pårørende, men patientinddragelse er et godt værktøj til at sikre det bedst mulige forløb for
patienten.”
”Forskning har vist, at fejl kan begrænses ved at inddrage patienten i alle faser af behandlingsforløbet,
og det ved læger, sygeplejersker og terapeuter. Patientinddragelse giver mere tilfredse patienter og er
med til at skabe tryghed, kontrol og overblik, så patienten bedre kan håndtere sit behandlingsforløb.
Derfor skal man som patient benytte sig af muligheden,” opfordrer Søren Dybdahl slutteligt.

”Det ville være en stor hjælp, hvis
læger og sygeplejersker ville fortælle
patienter og pårørende om, at der
findes sådan nogle som os.”
Patienter med kræft i blodet, knoglemarven
eller lymfesystemet kommer ofte hovedkulds
i behandling, fordi kendskabet til sygdommen
først kommer på et tidspunkt, hvor den er
fremskreden. Tidspresset og alvoren i situationen
betyder, at patientinddragelsen i mange tilfælde
får dårlige betingelser fra starten. Det fortæller
Rita O. Christensen, der er formand for LyLe –
Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og
MDS og ofte taler med patienter og pårørende,
der har brug for hjælp, støtte og rådgivning.
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”Generelt hører vi næsten kun positive ting fra patienter om deres møde med de hæmatologiske
afdelinger – langt de fleste føler sig godt modtaget og oplever at være i gode hænder. Vi oplever dog
også, at patienter og pårørende kontakter os, fordi de har ubesvarede spørgsmål, er kede af det og
gerne vil dele deres oplevelse af mødet med sygehuset,” fortæller Rita O. Christensen.
Når man netop har fået en diagnose, er man ofte rystet eller i chok, fordi man har fået at vide, at man
har en alvorlig sygdom, som man aldrig har hørt om før. Det kan være svært at forstå, hvad det er,
lægen taler om, og når han eller hun forklarer, hvad der skal ske, så er det som regel sådan, det bliver.
Lige i den situation er kun meget få patienter rustet til at tage del i beslutningerne om behandlingen,
som patientinddragelsen ellers lægger op til. Først senere, når der er faldet lidt ro på, og man er blevet
lidt klogere på, hvad man fejler, bliver man måske klar over, at man selv har indflydelse på, hvad der
skal ske – og man kan begynde at stille spørgsmål og formulere særlige ønsker, man måtte have til
behandlingen.
”Patienter er naturligvis meget forskellige, men de fleste har svært ved at overskue situationen, når de
pludselig sidder over for en læge på et hospital, og de ved ikke, hvad de skal spørge om udover, om de
skal dø i morgen, og hvornår de kan komme hjem,” forklarer Rita O. Christensen.
”Det er nødvendigt med en meget målrettet informationsindsats fra lægerne og sygeplejerskerne helt
fra starten. Patienterne skal have viden om, hvad det er, der har ramt dem, og så at sige klædes på til
det videre forløb. Uden det kan man ikke bede dem om at tage del i de beslutninger, der skal træffes i
forbindelse med behandlingen. Jeg ved godt, at lægerne og sygeplejerskerne er klar over dette og gør
deres bedste, men ofte er tidspresset stort, og arbejdsbetingelserne derfor ikke altid de bedste.”
”Det er vigtigt, at patienter og pårørende oplever, at der bliver lyttet til dem, når de deler deres
erfaringer om mødet med sygehuset og den behandling, de får. De sidder inde med vigtig viden, som
kan komme andre patienter til gode. Jeg savner i den forbindelse, at lægerne og sygeplejerskerne
opfordrer patienterne til at tage kontakt til en patientforening som vores. Vi har viden og de
erfaringer, som patienter og pårørende har brug for, og vi kan bistå patienterne helt fra starten
af et behandlingsforløb – både på det menneskelige plan, og når det gælder faktuel viden. Vi er
selv patienter og pårørende – vi har været der selv og er derfor rigtigt gode samtalepartnere for
patienterne. Vores hjælp kan være en uvurderlig støtte for både patienter og pårørende,” slutter
Rita O. Christensen.
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Jo bedre vi kender vores patienter,
jo bedre kan vi hjælpe dem
På hæmatologisk afdeling X på Odense Universitetshospital (OUH) er patientinddragelse en vigtig
del af hverdagen. Først og fremmest fordi det at involvere patienten i behandlingen er nøglen til
at hjælpe den enkelte bedst muligt. Meget beror i sagens natur på, hvilke ressourcer patienten har
i en situation, hvor alvorlig sygdom er på spil. Her fortæller oversygeplejerske Ditte Naundrup
Therkildsen om, hvordan de arbejder med patient- og pårørendeinddragelse på hendes afdeling.
Patientinddragelse – lige så selvforklarende ordet er – er et fænomen, der er genstand for megen
debat både inden for og uden for hospitalets mure. For hvad er det egentlig for en størrelse, og
hvordan praktiserer man det bedst? For nogle er patientinddragelse en ledetråd i det daglige arbejde
med mennesker, der har brug for hjælp på grund af sygdom. En ledetråd, der bygger på respekt for
det enkelte menneske og dets ret til selv at bestemme i sit eget liv. For andre er patientinddragelse et
juridisk, administrativt og økonomisk begreb. Patientinddragelse er nemlig ikke kun en smuk ambition,
men også en vigtig faktor i et sundhedssystem, der år for år koster samfundet flere og flere penge. At
patienterne selv er aktive i forhold til deres behandling og inddrages i beslutninger og opgaver, som
traditionelt er blevet set som lægers, sygeplejerskers og andet sundhedspersonales, bliver derfor
stadigt vigtigere – også i et økonomisk perspektiv. Endelig er patientinddragelse en rettighed, der er
nedfældet sort på hvidt i Sundhedslovens kapitel 5.
”Hos os handler patientinddragelse først og fremmest om at skabe forudsætninger for, at vi kan hjælpe
vores patienter og pårørende bedst muligt,” forklarer Ditte Naundrup Therkildsen. ”Men det er vigtigt
at forstå, at vi ikke arbejder med en opskrift, der passer på alle patienter. Der er i sagens natur ikke
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to mennesker, der er ens, og heller ikke to sygdomsforløb. Derfor findes der lige så mange varianter
af patientinddragelse, som der er patienter og pårørende. Det betyder, at det, patienterne oplever i
mødet med sygehuset, er meget forskelligt afhængigt af kulturen på sygehuset og i nogen grad også
af, hvem det er, patienten møder i det forløb, han/hun skal igennem. Hver gang vi møder en ny patient,
sidder vi over for et menneske med sin egen unikke historie, forudsætninger og livsværdier, og vores
opgave er at få så godt og detaljeret et billede af patienten som muligt for at skabe grundlaget for det,
der skal ske i behandlingsforløbet.”
”Kernen i patientinddragelse er med andre ord at forsøge fra starten af i behandlingsforløbet at få
et billede af, hvem det er, vi står overfor, hvor de er i deres sygdomsforløb, hvordan de har det, hvor
meget de ved om den sygdom, der har ramt dem, hvilke ressourcer de har, hvordan deres sociale
netværk er osv. Vi skal også danne os et billede af, hvordan vi kan tale om sygdommen for at sikre, at
patienten og den pårørende forstår det, vi siger. De hæmatologiske sygdomme er komplekse og svært
forståelige for de fleste. Ved at bruge et forkert ordvalg kan vi komme til at tale hen over hovedet på
patienten, og det må ikke ske.”
”Vi ser på alle vores patienter som mennesker med en historie og særlige forudsætninger, fordi det
er udgangspunktet for, hvordan vi kan samarbejde og nå det bedste resultat. Når vi taler om disse
personlige forhold, skaber vi også en tryghed hos den enkelte, som gør, at de føler sig set og forstået.
Det betyder, at næste gang vi sidder over for hinanden, kan vi med det samme tale ud fra et kendskab
til, hvem patienten er.”
Hvorfor er det så vigtigt at kende patienten godt?
”Det er forudsætningen for, at vi kan hjælpe det enkelte menneske bedst muligt. Vores kendskab til
patienten er afgørende for, at vi kan nå frem til den bedst tænkelige behandling, og at vi kan indrette
forløbet på en måde, der passer til det enkelte menneske. I øvrigt lærer vi jo ikke en patient at kende
ved det første møde, men det sker over længere tid – patienterne på en hæmatologisk afdeling har jo
ofte meget lange forløb med kontakt til hospitalet.”

128
Bog 210x210 0620 FINAL v2.indd 128

16.08.2020 16.57

”Et af de forhold, vi ofte har fokus på, er, om vi sidder over for en patient, der kan have glæde af
hjemmebehandling – det vil sige selv kan tage vare på en del af behandlingen. Det beror selvfølgelig på
den pågældendes ressourcer, om der er pårørende, der kan hjælpe til, men også om der fx er mindre
børn i familien. Nogle patienter kan vi overlade dele af behandlingen til, mens det hos andre ikke kan
komme på tale. Det vil typisk være, hvis de er i chok, er meget bange, er meget skrøbelige, gamle, ramt
af andre sygdomme eller bor alene. Det er vigtigt, at man som patient og pårørende føler sig trygge, og
at man oplever at få al den hjælp og støtte, man har brug for. Ingen får lov til at sejle i deres egen sø.”
Synet på patienter og pårørende har ændret sig hen over mange år. Hvad er det, der har drevet
denne udvikling?
”Patientinddragelse har altid været der i en eller anden grad, men tilbage i tiden var afstanden mellem
lægen og patienten større. Lægerne var mere egenrådige og dikterede, hvad der skulle ske. En af de
store forskelle mellem før og nu er, at vi i dag ofte har mange behandlingstyper at vælge imellem. Det
giver os mulighed for at tilpasse behandlingen til patienten i langt højere grad end tidligere, men det
kræver, at vi taler mere sammen og lærer patienten at kende.”
”Men det handler også om tidsånden; om hvordan vores menneskesyn har ændret sig. Samfundet var
mere autoritært tidligere end i dag, hvor vi ser hinanden som mere ligeværdige. Samfundet er blevet
mindre hierarkisk, og derfor kan vi ikke længere acceptere, at lægen træffer beslutninger hen over
hovedet på patienten. Dertil kommer, at vi som mennesker i dag vil bestemme selv og have kontrol
over vores liv.”
Betyder patientinddragelse, at I skubber noget af ansvaret over på patienten?
”Nej. Patientinddragelse betyder ikke, at vi har mindre ansvar. Hvis vi fx oplever, at en patient, der skal
give sig selv kemoterapi i hjemmet – som det efterhånden er blevet almindeligt – ikke gør det korrekt
eller ikke har forstået vores instruktion, så griber vi selvfølgelig ind. Patientinddragelse handler om at
involvere patienten, men bestemt ikke om, at vi flytter ansvaret over på patienten.”
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Hvad er det konkret, I forventer eller opfordrer til, at patienter kan gøre selv?
”I dag er vores patienter ikke indlagt nær så meget som tidligere. Det, synes langt de fleste, er godt.
Hvis man har ressourcer selv og ikke er meget syg, er hospitalet ikke et sted, man ønsker at være
alt for længe. Men at komme hjem samtidig med, at man er i behandling, kan kun fungere, hvis
patienten og dennes pårørende kan påtage sig nogle opgaver. Det vil ofte handle om medicinering,
temperaturtagning, udfyldning af væskeskemaer, personlig hygiejne osv.”
”Er man indlagt, vil vi sige til patienten, at der er ting, de skal klare selv dér, hvor det giver mening,
og dér, hvor vi vurderer, at det er muligt. Det har de fleste det fint med. Er man indlagt i lang tid,
er det godt at have noget at tage sig til. Det handler som regel om daglige opgaver som at veje sig
selv, gå i bad, skifte sengetøj og tage tøj på. Vi er optaget af, at patienterne er så aktive som muligt,
fordi vi ved, det kommer dem til gode. Vores opgave er at vurdere, hvor meget energi og styrke en
patient har, og hvordan vi kan hjælpe med at holde ham eller hende i gang. Men igen: Selvfølgelig
har vi patienter, der skal have hjælp til det meste, og så er det det, vi gør. Patientinddragelse er også
at planlægge dagen sammen, og det indgår hele tiden i vores vurdering, hvad patienten kan selv. Det
betyder, at når vi planlægger dagen, så tager vi højde for, hvad der vil glæde og opmuntre patienten
og give ny energi. To dage er ikke ens, og patienternes dagsform er forskellig, og det forholder vi os
selvfølgelig til. Det vigtige er, at aktivitet i en eller anden udstrækning kommer patienten til gode. Det
er hjælp til selvhjælp, men selvfølgelig er der nogle af og til, der oplever det som overraskende, at vi har
forventninger til dem.”
”På vores tværfaglige konferencer taler vi om de enkelte patienter og deres særlige problematikker.
Her deltager forskellige fagfolk som socialrådgivere, præster, fysioterapeuter og læger. På konferencen
tager vi ligeledes udgangspunkt i hele patienten og hans eller hendes livssituation. Alt sammen for at
sikre, at vi kan involvere dem på et niveau, der passer til dem.”
Har patientinddragelse en særlig betydning, når vi taler om hæmatologiske sygdomme?
”Ja. Det er kendetegnende for vores patienter, at de ofte er i meget langstrakte forløb. For nogle
er det resten af livet, vi har kontakt med dem. Derfor kommer vi efterhånden til at kende hinanden
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godt, og det er fint for den proces, vi skal igennem – for alle parter. I øvrigt har vi mange ambulante
forløb, hvor patienten kun møder lægen. Deres ansvar for patientinddragelse er ikke anderledes
end sygeplejerskernes. I den forbindelse er det vigtigt, at vi har en meget tværfaglig kultur, hvor
patientinddragelse altid er et ansvar, der ligger på os alle.
Patientinddragelse er ikke et fænomen, som almindelige mennesker – og især ikke dem, som ikke
har været på et hospital før – har et forhold til eller for den sags skyld en forventning om. Det får
man et ret klart billede af i patient-/pårørendehistorierne i denne bog. Er der patienter, der bliver
overraskede eller skeptiske over den måde, de bliver mødt på?
”De fleste bliver glade for, at vi møder dem med interesse og et ønske om at finde ud af, hvem de er.
Vores fornemmeste opgave er at skabe tryghed og tillid, og det bliver altid godt modtaget. Men med
patienter, som er i chok eller meget bange, er det ikke det, vi starter med. Der kan gå 3-4 dage, inden
vi åbner den del af samtalen. Men der er patienter, der bliver overraskede, når vi beder dem om selv at
måle fx puls og blodtryk, og nogle spørger forundret, hvorfor de selv skal gøre det. Når patienterne
i dag møder ind i vores hjemmeenhed (for patienter, der ikke har brug for at være indlagt), starter
de med selv at måle blodtryk, puls og andre værdier. Det krævede lidt tilvænning, men fungerer fint
nu. De fleste har det fint med at have nogle opgaver, og vi sikrer selvfølgelig, at de gør det rigtigt
og tjekker tallene. Mange indlagte patienter spørger uopfordret, om der er noget, de selv kan gøre.
Nogle gange kan det handle om at få tiden til at gå på en meningsfuld måde. Når jeg fortæller på andre
afdelinger, at det er sådan, vi gør, spørger sygeplejerskerne ofte, om ikke patienterne synes, vi er
dovne.”
Kommer det bag på patienterne, at I faktisk stiller krav til dem?
”Det er sjældent. Det er snart lang tid siden, vi begyndte at tale om, hvordan vi kunne skabe en
hverdag, hvor der er opgaver til patienterne. I lang tid har vi diskuteret indbyrdes, hvad det er for
værdier, vi vil stå for i mødet med patienter og pårørende. Det centrale er, at patienterne kan forvente
at møde den omsorg, tryghed og professionalisme, de forventer uanset, hvem de er og uanset, hvad
de selv har at byde ind med. Der kan selvfølgelig være patienter, som vi ikke kan få ud af sengen,
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selvom de faktisk kan og burde, men her taler vi typisk om mennesker, som måske er nedtrykte eller
depressive. Vores opgave er at møde patienterne dér, hvor de er, og at indrette det, der skal ske, efter
det.”
”Det er vigtigt, at vi er i stand til at tale et sprog, som alle forstår. Vi er optaget af at motivere vores
patienter til at være aktive, men det forudsætter, at vi har et godt billede af, hvem de er. Hvis patienten
har en drøm om at komme med til sit barnebarns dåb i den kommende weekend, men ikke er til at
få ud af sengen, så vil vi forsøge at motivere dem ud fra det – hjælpe dem til at få mobiliseret den
nødvendige energi. Hvordan vores patienter oplever de forventninger, vi har til dem, handler i sidste
ende om, hvor gode vi er til at ’servere’ budskabet.”
Hvilken rolle spiller de pårørende i forhold til patientinddragelsen?
”De pårørende har ofte en central rolle i forhold til inddragelsen og de beslutninger, der skal træffes
undervejs. Det er ofte dem, der har overskuddet til at kunne påtage sig rollen som hjælper, men de har
naturligvis også grænser. Pårørende bliver tit set af os som en ressource udelukkende. Det vil vi gerne
væk fra, for ofte er den pårørende lige så påvirket af sygdommen som patienten, og nogle gange endda
mere. Hvis vi udelukkende ser de pårørende som ’arbejdskraft’, er der en risiko for, at vi kommer til at
misbruge dem.”
”Men det er klart, at de spiller en afgørende rolle i forhold til de patienter, der bliver sendt hjem med
deres behandling. Jeg er ret sikker på, at mange pårørende oplever, at der bliver lagt en ganske stor
byrde på deres skuldre, og at det nogle gange bliver for meget. I modsætning til os er den pårørende
ofte sammen med patienten 24 timer i døgnet. Opgaven kan vokse en over hovedet, og man risikerer
selv at blive syg. Lægger vi for meget ansvar på den pårørende, kan det skabe en skyldfølelse, hvis der
opstår problemer, og sådan må det ikke være. Ansvaret er altid vores. Vi gør meget for at spørge ind
til de pårørende, når vi har mulighed for at tale med dem under fire øjne. Vi gør os umage for at se de
pårørende som selvstændige individer med egne specielle behov. Det er vigtigt, at vi anerkender deres
indsats og ikke bare tager dem for givet. Det øver vi os på.”
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Hvis der er noget, I kan blive bedre til, hvad er så det?
”Jeg tror, vi skal blive bedre til at tale mere konkret om, at her arbejder vi med patientinddragelse som
en konkret og vigtig værdi. Vi bruger ikke ordet ’patientinddragelse’ aktivt over for patienterne. Det
er ikke noget, vi taler om – det er noget, vi gør – men vi burde sætte ordet på, når det er det, der
sker. Hvis man spørger patienter efter et behandlingsforløb, om de oplevede at blive inddraget, så
vil mange sige nej, men det er ikke det samme som, at det ikke er sket. I mange tilfælde opdager de
ikke, at vi faktisk involverer dem i beslutninger om det ene og det andet. Men når vi spørger dybere
ind til deres oplevelse, viser det sig faktisk, at de har oplevet at blive inddraget. Vi skal bruge ordet
patientinddragelse mere aktivt for at synliggøre, at det faktisk er det, der sker.”
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Bobby Zachariae er autoriseret psykolog, dr. med., professor og leder af Enhed for Psykoonkologi og Sundhedpsykologi (EpoS),
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Psykologisk Institut og Institut for Kliniske Medicin, Aarhus Universitet.
Bobby Zachariae står sammen med psykologen Mimi Yung Mehlsen bag bogen ’Livet efter kræft’, der udkom i foråret 2020 på FADL’s Forlag.
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Vejen tilbage til livet med en kræftsygdom i bagagen
De fysiske følgevirkninger af en kræftsygdom og de psykiske spor, der følger af, at man har set en
potentielt livstruende sygdom i øjnene, forlader sjældent kræftpatienter helt – og for dens sags
skyld heller ikke deres pårørende. Det gælder uanset, om man efter afsluttet behandling er erklæret rask, om man skal leve med en kronisk tilstand, hvor sygdommen holdes i ave af medicin, eller
om man er uden behandling, men skal leve med en risiko for at få tilbagefald af sygdommen. I det
følgende taler vi med autoriseret psykolog og dr.med., professor Bobby Zachariae fra Aarhus Universitetshospital om det at komme videre i livet efter en kræftsygdom.
At der er et liv efter kræft, er ikke nogen selvfølge. For ikke så mange år siden var en kræftdiagnose i
mange tilfælde lig med en dødsdom. Sådan er det heldigvis ikke længere, og da slet ikke, når vi taler
om kræft i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet, hvor der er sket store, glædelige fremskridt i
behandlingen de seneste 10-15 år, og hvor udviklingen mod mere effektive behandlinger går stadigt
hurtigere. Det anslås således, at ca. 340.000 borgere i Danmark lever med kræft.
For langt de fleste mennesker sætter det at få kræft i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet
udslettelige spor fysisk og psykisk i mange år frem. Nogle, men heldigvis ikke alle, skal se frem til at leve
med de skavanker, der er affødt af deres sygdom, og med følgevirkningerne af kemobehandling og
andre typer af medicinsk behandling – det, vi ofte omtaler som senfølger. Dertil kommer de mentale
følger, der næsten altid er i kølvandet på en kræftdiagnose. De typiske reaktioner spænder fra, at ’så
skal jeg nok dø i morgen’, til en mere trodsig reaktion, hvor man tænker ’du ka’ tro nej, jeg gi’r ikke
op så let’. Næsten uanset, hvordan sygdommen manifesterer sig fysisk, sætter den også spor på de
indre linjer. I ens psyke. Det får man et ganske klart billede af i de portrætter af både patienter og
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pårørende, som denne bog rummer. Heldigvis er kræft i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet
kun sjældent en dødsdom og på et tidspunkt, når behandlingen er afsluttet, og der bliver langt mellem
sygehusbesøgene, kommer der et tidspunkt, hvor man kan se fremad i stedet for blot at klamre sig til
nuet – fremad mod resten af livet, uanset hvor meget af det, der er tilbage på målebåndet.
I det følgende giver autoriseret psykolog og dr.med., professor Bobby Zachariae fra Aarhus
Universitetshospital svar på en række centrale spørgsmål om livet efter kræft.
Mange kræftpatienter drømmer naturligvis om at komme tilbage til livet, som det var, før de fik
kræft. Er det et realistisk scenarie?
”Først og fremmest er det sådan, som jeg ser det, at man aldrig kommer helt tilbage til det liv, man slap,
da man pludselig stod med en kræftdiagnose. Man kan naturligvis håbe på det, men virkeligheden er
ofte en anden. Tiden går jo aldrig baglæns for nogen af os, men det er rigtigt, at nogle tænker, at det
var ligesom dét, og nu er jeg helbredt og rask, og nu orker jeg ikke snakke mere om det. Mens det
kan lykkes for nogle, vil et forløb, hvor man lægger sygdommen helt bag sig og blot ser den som en
parentes – som noget, der skal glemmes – for andre kunne vise sig at være problematisk. Hos dem,
der reagerer sådan, vil der ofte være et mønster, hvor de bliver vrede, når emnet bliver taget op, og det
kan være et ret godt tegn på, at man måske burde forholde sig mere aktivt til den del af ens historie.
Hvis man ikke kan og vil tale om det, er der noget, der tyder på, at det er svært, og at man netop derfor
burde gøre det.”
”Der knytter sig historier til kræft om, at man kan bekæmpe sygdommen med sin vilje. Hvis man er
stærk nok, kan man vinde over kræften, så er man en ’fighter’. Patienter med sådan en historie kan
være gode inspirationskilder for nogle, mens de for andre kan blive en påmindelse om deres eget
nederlag og manglende formåen til at holde sygdommen stangen. Men det er klart, at der er nogle
mennesker, der har det bedst med at slås, mens andre, helt naturligt, er kede af det og påvirket af
situationen på en måde, hvor de ikke har overskud til at slås. Vi er med andre ord forskellige, og der
findes ikke én rigtig måde at reagere på. Når dette er sagt, så vil mange kunne se frem til et godt og
rigt liv, selvom skyggen efter kræft måske aldrig forsvinder helt. At man har haft kræft, er bestemt ikke
ensbetydende med, at man vil have en ringe livskvalitet resten af livet.”
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Nogle kræftpatienter må erkende, at de aldrig helt kommer tilbage til den, de var engang, og til
det, de kunne tidligere, og de begynder at lede efter en ny identitet, et nyt billede af, hvem de er
nu. Er det almindeligt?
”Det er et almindeligt fænomen i alle mulige sammenhænge, uanset om vi taler kræft, en skilsmisse
eller en anden livskrise. Det handler om at finde ud af, hvor jeg er nu, og hvordan jeg skal håndtere det.
Opgaven, når man er kræftpatient og i en eller anden grad er kommet ud på den anden side efter et
behandlingsforløb, er at se nøgternt på, hvor man er nu, hvilke ressourcer man har, og hvordan man
kan skabe en vej fremad med bedst mulig livskvalitet.”
”Mens det at få kræft på den ene side er en stor belastning og en udfordring, som de fleste naturligvis
helst havde været foruden, kan det på den anden side samtidig være en livsomstændighed, man kan få
noget positivt ud af. Det åbner – i hvert fald for nogle – muligheder for at få nye kvaliteter ind i deres
liv.”
”Vi ved, at det at være udsat for voldsomme begivenheder – som eksempelvis en kræftdiagnose –
kan give anledning til det, man kalder posttraumatisk stress. I den sammenhæng er man også blevet
opmærksom på et fænomen, man kalder posttraumatisk vækst. Det dækker over, at selvom man
selvfølgelig helst ville være fri for fx en livstruende sygdom, så kan det samtidig for nogle også få
positive konsekvenser. Mange begynder at tænke anderledes om deres liv, hvem de ønsker at omgive
sig med, og hvad de ønsker at bruge deres tid på. Nogle begynder måske at male eller udfolde et
kreativt talent, som ellers har ligget ubrugt hen, og oplever en stor kvalitet i det. En kræftsygdom kan
ændre vores forestillinger om verden. Pludselig er den ikke så tryg, som den var engang, og for mange
er der tale om en proces, hvor man må se i øjnene, at der er ting, der ikke er så selvfølgelige længere.
Man kan spørge sig selv, om det nu også er et stort problem, at man har en gammel opvask stående på
køkkenbordet, eller om det er nødvendigt at hidse sig op over, at ens mand nu igen har efterladt et par
sokker midt på gulvet. Ting, der før var vigtige, kan miste deres betydning, fordi der er andre ting, der
bliver mere vigtige. Det selvfølgelige er pludselig ikke selvfølgeligt længere.”
”Nogle gange får man den oplevelse – set i bakspejlet – at meget af det, man brugte sit liv på tidligere,
har været meningsløst. Hverdagen bliver mere værdifuld, og man begynder at vælge ting fra, der

137
Bog 210x210 0620 FINAL v2.indd 137

16.08.2020 16.57

måske er mere form end indhold. En kræftsygdom kan betyde, at man ser anderledes på de værdier,
der har betydning for en. Når det er sagt, så har jeg oplevet patienter, der er blevet vrede, når jeg har
talt om dette. De siger, de ville have gjort alt for at undgå sygdommen, og til det kan man kun sige, ja
selvfølgelig.”
”Noget tyder på, at personer med evnen til at kunne finde positive aspekter ved selv meget negative
livsbegivenheder er bedre beskyttet mod at udvikle depression i forbindelse med en kræftdiagnose.
Desuden er social støtte generelt en vigtig, beskyttende faktor i forbindelse med belastende
livsbegivenheder, herunder det at blive ramt af og behandlet for kræft.”
Hvad er det typisk for udfordringer, kræftpatienter har, når de skal finde tilbage til deres mere
normale liv efter et behandlingsforløb?
”Man ved, at mange kræftoverlevere oplever en række forskellige psykiske og fysiske problemer.
Psykiske vanskeligheder som angst og depression er hyppigere blandt kræftoverlevere, og dertil
kommer søvnproblemer, træthed, smerter og kognitive vanskeligheder. Meget tyder desuden på,
at sådanne symptomer optræder i ”klynger”, hvor de påvirker og forstærker hinanden, og mange
kræftoverlevere har ikke kun et, men flere symptomer samtidig.”
”Søvnproblemer kan være en central mekanisme bag de problemer, som mange patienter med
kroniske sygdomme og tidligere kræftpatienter har. Der er meget, der tyder på, at hvis man lærer
at håndtere sine søvnproblemer, så vil det have en positiv indvirkning på en række af de andre
problemstillinger. Søvnproblemer er ofte en kilde til depression og overvældende træthed, og
forringet søvnkvalitet gør os mere sårbare over for stress. Stress, nervøsitet og bekymringer forstyrrer
vores søvn, og søvnvanskeligheder stresser os og gør det endnu vanskeligere at falde i søvn. For mange
betyder den øgede træthed og manglende energi desuden, at de ikke længere er lige så fysisk aktive,
som de tidligere var. Manglen på fysisk aktivitet betyder, at de sover dårligere, og det udvikler sig til
en ond cirkel med søvnproblemer som omdrejningspunktet. Det giver ikke mening at skelne mellem
krop og psyke i denne sammenhæng, og det er heller ikke vigtigt, hvad der kommer først: hønen eller
ægget. Symptomerne hænger sammen, og man kan arbejde på at bryde den onde cirkel, fx ved at
begynde at træne stille og roligt, gå nogle gode lange ture, osv.”
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Er der ting, der i særlig grad er en kilde til søvnproblemer?
”For nogle gælder, at de allerede havde tendens til søvnproblemer, før de blev syge. Disse personers
søvnproblemer bliver måske forværret af deres kræftsygdom og behandling. Andre oplever, at
kræftdiagnosen og behandlingen er stressfaktorer, der bidrager til at forstyrre søvnen. Det er helt
naturligt. Når vi oplever, at der er fare på færde, vil kroppen forsøge at fortælle os, at det gælder om at
holde sig vågen.”
”Efter et kræftbehandlingsforløb følger der ofte nye adfærdsmønstre, som kan bidrage til at
vedligeholde søvnproblemerne. Det kan være, at man bliver mindre fysisk aktiv og oplever en mere
eller mindre permanent træthed, der igen betyder, at man begynder at sove midt på dagen. Det kan
betyde, at man får sværere ved at falde i søvn om aftenen. Dette opleves som stressende, som igen gør
det vanskeligere at falde i søvn.”
”Hvis man ikke længere skal på arbejde – og dermed ikke har den samme struktur på sin hverdag –
falder man desuden nemt ind i en uhensigtsmæssig døgnrytme. Fra forskningen ved man desuden,
at både søvnmangel og forstyrret døgnrytme kan svække immunforsvaret, så man på den ene side er
mindre modstandsdygtig over for infektioner og samtidig har en øget betændelsestilstand i kroppen.
Fra vores egne undersøgelser ved vi, at op til halvdelen af alle kræftpatienter stadig har en forringet
søvnkvalitet 7-9 år efter afsluttet behandling. Det tilsvarende tal i almenbefolkningen er 10-15 procent.”
”I vores forskergruppe har vi undersøgt effekten af et internetleveret program for tidligere
kræftpatienter med søvnproblemer. Udover en markant forbedring af søvnen for 80 procent af
deltagerne havde det også en positiv effekt på deres træthed. En af de metoder, vi arbejder med, er
såkaldt søvnrestriktion. Det indebærer kort fortalt, at patienten beslutter sig for et fast tidspunkt, hvor
han eller hun skal stå op. Derefter bliver patienten instrueret i at gå senere i seng i en periode. Dette
betyder, at patienten bliver træt og søvnig og lettere falder i søvn og lettere kan fastholde søvnen.
Det er i denne forbindelse vigtigt, at man ikke må sove i løbet af dagen, selvom man er træt. Når man
således er faldet i søvn hurtigere og har sovet bedre i en periode, får man lov til at gå en smule tidligere
i seng. På denne måde fortsætter man, indtil man har fået nulstillet sit søvnmønster og opnået en god
søvneffektivitet med et passende antal timers søvn.”
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Bekymringer eller ligefrem angst er dominerende hos mange kræftpatienter og for nogle
ødelæggende for deres livskvalitet. Hvad kan man gøre, når bekymringer tager overhånd?
”Bekymringer, som jo kan være velbegrundede, kan blive livsinvaliderende, hvis de tager overhånd.
Når mennesker ikke kan sove, er det ofte bekymringer, der holder dem vågne. At fortælle mennesker,
at de ikke skal bekymre sig, hjælper ikke. Det er det, de prøver at fortælle sig selv hele tiden. Derfor
instruerer vi patienterne i, at de skal vælge et tidspunkt på dagen, fx mellem kl. 17 og 17.30 hver
dag, hvor de skal fokusere på deres bekymringer. Det betyder, at når man får tanker om et muligt
tilbagefald, eller at sygdommen pludselig udvikler sig eller andre ting, så skal man begrænse sine
tanker til dette bestemte tidsrum, hvor man så til gengæld skal bekymre sig, og måske endda skrive
sine tanker ned. Når man så går i seng, kan man koncentrere sig om nogle gode oplevelser, man
har haft. Pointen er, at der skal være plads til bekymringer. Når man er kræftpatient, er bekymringer
naturlige. Det at være bange er funktionelt; det er en overlevelsesmekanisme og kan fx betyde, at man
er opmærksom på bestemte symptomer, som kunne være et tegn på tilbagefald. Bekymringer skal ikke
undertrykkes, for jo mere man undertrykker dem, jo mere kommer de til at fylde. Men bekymringer må
ikke lægge sig som en dyne hen over alting og ødelægge ens liv. Hos mange udvikler bekymringerne
sig til at være ude af proportion med den faktiske risiko. Andre teknikker består i at blive opmærksom
på, at det ”bare er tanker” og arbejde med at fokusere på, hvad der er værdifuldt i ens liv: Hvad det er
for et liv, jeg gerne vil leve, sådan som min situation er nu.”
Hvor stor er risikoen for at få en depression, når man er kræftpatient?
”Generelt har kræftpatienter forhøjet risiko for at opleve angstreaktioner, traumereaktioner og
depression. Det viser talrige undersøgelser. Depression optræder hyppigere blandt kræftpatienter
end i befolkningen generelt. Vi ved, at op mod 20 procent af alle kræftpatienter har lidt af en depressiv
tilstand, men samtidig ved vi også, at jo længere tid der går, jo længere man lever, jo mere nærmer
tallet sig det normale niveau. Symptomerne på en depression er markant nedsat humør og et lavt
energiniveau. Nogle reagerer med irritation og andre med vrede. Andre symptomer kan være
skyldfølelse, opgivenhed, nedsat appetit, tiltagene alkoholforbrug, og at man trækker sig fra sociale
sammenhænge.”
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Hvad skal man gøre, hvis man oplever, at man har tendens til at få depression?
”Det skal man tage alvorligt, især hvis man har en forhistorie med depression. Man skal søge hjælp
og forsøge at få overblik over, hvor galt det står til. Bliver der tale om en egentlig behandling for
depression, står valget mellem medicinsk og psykologisk behandling – typisk samtaleterapi. Forskellige
former for psykoterapi, fx kognitiv adfærdsterapi og såkaldt mindfulness-baseret kognitiv terapi har
veldokumenterede effekter på angst og depression blandt kræftoverlevere. Her skal det dog nævnes,
at de fleste undersøgelser er foretaget med nuværende og tidligere brystkræftpatienter, og at man ved
mindre om effekterne blandt patienterne med andre kræftsygdomme.”
Hvornår er det nødvendigt at søge hjælp?
”Det er forskelligt fra person til person, men det er vigtigt, at man har et godt socialt netværk og
bruger det. Det viser mange års forskning. Her er mænd og kvinder forskellige. Mænd ser generelt ud
til at være mere sårbare end kvinder. Mænd oplever i gennemsnit flere negative konsekvenser, hvis
de bliver skilt eller mister deres ægtefælle. Dette kan bl.a. skyldes, at mænd i højere grad end kvinder
bruger deres partner til at tale om de svære ting, hvor kvinder i højere grad bruger deres veninder. Vi
ved fra undersøgelser fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse, at det kan være sværere at få mænd til at deltage
i samtalegrupper, hvor de skal tale om deres følelser, men når de gør det, får de meget ud af det.
Kunsten er at få mændene til at deltage. Vi lever – i hvert fald, når det gælder sundhedssystemet – i
en feminiseret kultur. På et sygehus møder man flest kvindelige sundhedsprofessionelle, og så meget
desto vigtigere er det, at mænd opsøger andre mænd for at tale om det, der ligger dem på sinde.”
Mange kræftpatienter giver udtryk for, at de føler sig ensomme, og at deres omgivelser ikke forstår,
hvad de er igennem. Er det en almindelig oplevelse?
”Ja, det er desværre ret almindeligt. Det skyldes formentlig, at man sjældent kan se på mennesker, at
de har været ramt af kræft. Hvis man har været ude for en ulykke og har mistet en arm eller et ben,
er det noget andet. Med kræft kan man ikke se arrene som træthed eller kognitive udfordringer som
svigtende koncentrationsevne og ringere hukommelse. Det er symptomer, som man ikke umiddelbart
kan se. Dette kan bidrage til, at kræftoverlevere somme tider kan føle sig meget alene med deres
situation.”
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Det er en almindelig opfattelse, at jo mere du engagerer dig i din egen sygdom, jo mere viden du
har om den, og jo mere du kan involvere dig i behandlingen, jo større er dine chancer for at komme
godt igennem og få et godt liv – og måske endda jo større er dine chancer for at blive rask. Hvad er
det for mekanismer, der er i spil her?
”Et centralt begreb er self-efficacy, der refererer til et menneskes tro på sin egen evne til at håndtere
forskellige typer af udfordringer, eksempelvis i forbindelse med alvorlig sygdom. Kræftrelateret selfefficacy handler om, i hvor høj grad personen tror på sin egen evne til at håndtere de forskellige
udfordringer, der følger med at få en kræftsygdom. Det har bl.a. vist sig, at kræftpatienter med højere
kræftrelateret self-efficacy er mere robuste i forbindelse med stress og håndterer deres sygdom og
behandling bedre.”
Det ser ud til, at et gennemgående tema for mange kræftpatienter er at forsøge at genskabe
kontrol over sit liv. Kan du sige lidt om det?
”At få kontrol over sit liv er noget, vi alle arbejder med. Livet kan være udfordrende og stressende – det
er mere eller mindre en livsbetingelse. Man ved samtidig, at mennesker, der oplever at have en høj
grad af indflydelse på deres livssituationen – og dermed føler, at de kan påvirke det, der er vigtigt for
dem – klarer belastende livssituationer bedre end andre. Det gælder også for kræftpatienter. Men man
skal her huske, at vi har meget forskellige behov, når det gælder en passende grad af kontrol. Nogle
mennesker har måske endda et uhensigtsmæssigt stort kontrolbehov og kan have gavn af at lære at
give slip, mens andre har for lidt indflydelse og skal arbejde på at tage kontrol. Det er hér, self-efficacy
kommer ind. Den vigtigste kilde til self-efficacy er succesoplevelser med egen adfærd. Hvis vi har stået
over for en stor udfordring, hvor vi har arbejdet hårdt på at løse den, og det er lykkedes, så øges vores
tillid til vores egne evner inden for det, som det nu måtte handle om. En anden måde at øge sin selfefficacy på er at lytte til andre, der har erfaringer med de udfordringer, vi selv står i. Vi ved, at noget af
det, der giver allermest mening for patienter, er at tale med eller lytte til andre, der har været samme
sted som dem selv. Det kan være en stor hjælp til at komme overens med sin egen situation, og man
kan lære og få inspiration til, hvordan man kan manøvrere i ukendte ’farvande’.”
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Hvor langt er vi med forskningen inden for senfølger?
”Det lyder trivielt, når forskere siger, at der mangler forskning, men det gør der. Vi mangler endnu i
høj grad systematisk viden om senfølger, herunder store landsdækkende undersøgelser, som følger
patienter over tid på tværs af forskellige kræfttyper og behandlinger. Vi har mange data vedrørende,
hvilken type behandling forskellige patienter har fået, hvor stor en kræftsvulst de havde osv., men
det, man ikke har målt så meget på, er alt det, man bliver nødt til at spørge patienterne om – det,
man kalder Patient Reported Outcomes. Det er først i de senere år, man er begyndt mere systematisk
at spørge ind til symptomer og oplevelser af forskellige slags som smerter, træthed, søvnproblemer,
kognitive vanskeligheder, angst, depression og frygt for tilbagefald. Ting, man bliver nødt til at spørge
patienterne om. Det er alt det, man ikke kan måle med en blodprøve.”
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Gode råd – mødet med sygehuset
Forbered dig på samtalerne med lægen
Brug tid – på egen hånd og sammen med din nærmeste pårørende – på at samle alle de spørgsmål og
den tvivl sammen, du/I har. Skriv det ned, og tag dine noter med, når du skal møde din læge.
Hellere et spørgsmål for meget end et for lidt – og husk: Der findes ingen dumme spørgsmål.
Tag en af dine nærmeste med til samtalerne
Fire ører er bedre end to, når det kommer til at huske vigtig information om medicin, undersøgelser,
resultater og behandlinger. Det er nemmere at genkalde sig alle nuancerne i samtalen, hvis I er flere,
der har hørt, hvad lægen og sygeplejersken har sagt.
Tal med din læge – også om andre ting end din sygdom
Læger er vant til at tale med sine patienter om alt mellem himmel og jord. For din læge er der som
regel intet akavet i at tale om hverken svære følelser, problemer i familien, eller hvad du måtte have på
hjerte. Det er helt normalt at føle sig usikker og nervøs inden et lægebesøg, men det skal ikke holde
dig tilbage for at stille spørgsmål. Og husk: Din læge har tavshedspligt.
Tag aktivt del i din sygdom
For at få det bedste ud af dit møde med hospitalet og sundhedssystemet er det vigtigt, at du selv er
indstillet på at være aktivt medvirkende i dit sygdoms- og behandlingsforløb. Ikke for systemets skyld,
men for din egen.
Kend din medicin
Det er en god idé at vide, hvad din medicin hedder, hvordan den virker, samt hvordan og hvor længe
du skal tage den. Lav en liste over al den medicin, du får. Sørg for at kende medicinens eventuelle
bivirkninger og spørg, om særlige typer mad eller drikkevarer kan påvirke behandlingen.
Spørg om anden behandling
Der er som regel flere muligheder at vælge imellem, når man står over for et behandlingsforløb. Spørg
din læge, hvilke alternativer der er. Har du læst eller hørt om andre behandlinger end den, du skal have,
så spørg ind til det.
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Spørg hellere for meget end for lidt
Det er vigtigt, at du forstår, hvad du skal undersøges for, hvad lægerne har fundet ud af, og hvilken
behandling du får. Spørg altid, hvis der er noget ved din behandling, du ikke forstår, eller som du gerne
vil have forklaret en gang mere.
Skriv ned undervejs
Før gerne en slags dagbog over det, du oplever, mens du er syg. Det er også en god idé at skrive
dine spørgsmål ned, så du husker at stille dem til personalet. Notér også personalets svar, så du ikke
glemmer dem eller kommer i tvivl om svaret, når du er hjemme igen.
Fortæl, hvis du oplever smerter eller andre gener
Fortæl læger og sygeplejersker, hvis du har smerter eller andre gener end dem, som du opfatter som
direkte forbundet med din sygdom. Det er vigtigt, at dine kontakter på sygehuset kender alle dine
symptomer – også hvis de opstår andre steder end der, hvor du er syg.
Fortæl lægen og sygeplejersken om den medicin, du får i forvejen, og om dine kostvaner
Gør opmærksom på den medicin, du tager – medicin omfatter også alternativ medicinsk behandling,
kosttilskud og naturprodukter – eller hvis du følger særlige kostråd. Gør også opmærksom på, hvis du er
overfølsom over for medicin, mad eller andet.
Tal med en anden læge – evt. på et andet sygehus
Hvis du føler dig usikker på din læges anbefalinger, eller hvis du oplever, at I har en dårlig kemi, så kan
du altid bede om at tale med en anden læge; eventuelt på et helt andet sygehus.
Vi har frit sygehusvalg i Danmark, og som udgangspunkt kan du frit vælge mellem alle offentlige
sygehuse i hele landet. Det kan fx være relevant, hvis dine børn bor i den anden ende af landet.
Hvis du er pårørende – bed om en samtale under fire øje
Hvis du som pårørende oplever at have brug for at tale med en læge eller en sygeplejerske under fire
øjne, så bed om det. Hold dig ikke tilbage.
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Gode råd – livet efter kræft
Tal med andre om dine tanker og følelser omkring din sygdom
Det er vigtigt ikke at være alene med sine udfordringer. Det kan være grænseoverskridende at tale
om svære livsudfordringer, men åbenhed kommer næsten altid godt tilbage. Din åbenhed over
for andre hjælper dig også til bedre at forstå din egen situation, fordi du sætter ord på den. Brug
dem i din omgangskreds, du er mest fortrolige med, eller tag kontakt til en patientforening. At tale
med eller lytte til andre, der har været samme sted som dig selv, kan være afgørende for, at du kan
komme overens med din egen situation. Du kan fx finde hjælp hos både LyLe – Patientforeningen for
Lymfekræft, Leukæmi og MDS samt Dansk Myelomatose Forening.
Vær fysisk aktiv
Fysisk aktivitet er godt for mange ting og kan være alt fra at gå en lille tur til at cykle og løbe. Det
styrker din krop og din modstandskraft, giver dig energi og spiller ofte direkte ind på, hvordan du har
det psykisk. Hvis du kan forene motion med et socialt samvær, er det ekstra godt.
Arbejd på at få en god søvn
Søvnproblemer skal tages alvorligt. De er ofte en drivende mekanisme bag andre problemer. Vi ved i dag,
at hvis man kan håndtere sine søvnproblemer, så letter en række af de andre problemstillinger, man slås
med. Prøv at ændre på vaner, som at du sover midt på dagen, selvom det kan være svært. Sov fx mellem
kl. 22 og 06 og ikke på andre tidspunkter. Sørg for at have en fast struktur omkring din hverdag.
Udskyd bekymring til et bestemt tidspunkt
Bekymringer kan blive livsinvaliderende, hvis de tager overhånd. Bekymringer er ofte det, der
ødelægger ens søvnkvalitet. Et godt råd, selvom det kan lyde vanskeligt, er at vælge et bestemt
tidsrum hver dag, hvor man er bekymret. Det betyder, at når man fx får tanker om, at sygdommen
pludselig udvikler sig eller andre ting, så skal man begrænse disse tanker til det bestemte tidsrum –
men til gengæld bruge tid til at tænke på dem der.
Brug information på den rigtige måde – pas på ikke at blive over-informeret
Det er vigtigt at sætte sig ind i sin sygdom og eventuelle senfølger, men at søge viden kan også blive en
besættelse, der får for meget plads. Begræns den tid, du bruger på at søge viden om din sygdom, og
vær kritisk i forhold til, hvor du henter information.
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Dyrk dine talenter
Husk, hvad det var, der gav dit liv værdi, inden du blev syg. Genoptag dine gamle interesser, fx for at
male eller danse, eller find dig en helt ny ting, du kan kaste dig over.
Vær opmærksom på, hvad der giver dit liv værdi
Du kan med god grund fokusere på det, der er vigtigt for dig. Det kan både være at gå ind i frivilligt
arbejde for at hjælpe andre eller at fokusere på noget, du har helt for dig selv. Det vigtige er ikke at
bruge tid på ting, der er meningsløse. Vælg at være sammen med mennesker, du deler værdier med,
og som forstår og anerkender den, du er.
Prioriter
Gør det klart, hvad der er særligt vigtigt i dit liv – og hvad der er mindre vigtigt. Fokusér på det, der er
vigtigt for dig og beriger dit liv – det, du kan lide og bliver klogere af.
Søg hjælp i tide
Vent ikke med at søge hjælp, til du føler dig fastkørt. Vær ikke bange for at fortælle, hvor du står, hvad
der nager dig, og at sætte ord på. Ensomhed er aldrig godt, og måske er du tilbøjelig til at tale ting ned,
som du bør gøre noget ved.
Er du pårørende – pas på dig selv
Man kan selv blive syg af at være pårørende. Belastning kan give stress, dårlig samvittighed og dårligt
selvværd. Skab derfor rum til dig selv. Gør ting på egen hånd, og hold fri fra din rolle som pårørende. Du
kan kun være en god hjælper, hvis du har overskud. Lad være med at have dårlig samvittighed, når du
er ude på egen hånd.
Er du pårørende – hold fast i dine egne interesser
Hvis du glemmer dig selv og tilsidesætter dine egne interesser, kører du hurtigt træt. Så hold fast i dine
egne interesser – også selvom du kan føle dig lidt egoistisk. Du kan fx gå i teateret med dine venner,
tage på weekend med bridgeklubben eller ud at sejle kano – kort sagt, plej dig selv.
Er du pårørende – snak med andre pårørende
Andre pårørende kan bekræfte dig i, at du ikke er alene, og I har sikkert vigtige erfaringer at dele. Du
kan som regel finde andre pårørende gennem en patientforening – du kan fx finde hjælp hos LyLe –
Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS samt Dansk Myelomatose Forening.
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Kort beskrivelse af omtalte sygdomme
AML
Akut myeloid leukæmi (AML) er en af de to hovedtyper af akut leukæmi.1 Den anden type hedder akut
lymfatisk leukæmi (ALL).1
AML er en form for kræft, hvor umodne blodceller, såkaldte myeloide forstadier, vokser og deler sig
uhæmmet. Umodne myeloide celler er forløbere til blodceller, deriblandt røde blodlegemer. Den
ukontrollerede vækst i antallet af blodkræftceller gør, at der bliver færre af de normale blodceller, det
vil sige færre røde og hvide blodlegemer og blodplader.2
AML kan opstå som følge af en anden forudgående blodsygdom som fx MDS – hos cirka 20 procent
udvikler AML sig fra andre kroniske blodsygdomme.3
AML er mest almindeligt hos personer over 50 år.3 I Danmark får cirka 140 personer AML om året.4
CLL
Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er en form for blodkræft, som udvikler sig langsomt. Sygdommen
opstår i knoglemarvens bloddannende stamceller. Sygdommen rammer de såkaldte B-lymfocytter, der
er en undergruppe af de hvide blodlegemer, og som har betydning for immunforsvaret.5
CLL rammer oftest ældre mænd – og er generelt mest almindeligt hos personer over 50 år.6
Gennemsnitsalderen ved diagnosetidspunktet er cirka 67 år. Sygdommen bliver derfor også nogle
gange kaldt for gammelmandsleukæmi.5
CLL er den hyppigst forekommende form for blodkræft i Danmark6. Cirka 420 personer får konstateret
CLL om året.4
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MDS
Myelodysplastisk syndrom (MDS) er en gruppe af sygdomme kendetegnet ved svigtende funktion af
knoglemarven. Sygdommene fører til blodmangel og kan i nogle tilfælde udvikle sig til akut myeloid
leukæmi (AML). Derfor kaldes MDS også præleukæmi.7
MDS uden kendt årsag ses meget sjældent hos personer under 50 år og er mest almindelig hos
personer over 70.8 MDS opstår årligt hos cirka 230 personer i Danmark.4
Myelomatose
Myelomatose er kræft i knoglemarven og kaldes derfor også knoglemarvskræft. Sygdommen opstår
i plasmacellerne, som er en særlig type hvide blodlegemer, og påvirker immunforsvaret og kan
nedbryde knoglerne.9
Myelomatose ses sjældent hos personer under 45 år, og risikoen topper i 80-84 årsalderen.
Sygdommen er hyppigere blandt mænd end kvinder.10 I Danmark får cirka 500 personer konstateret
myelomatose om året.4
Waldenströms makroglobulinæmi
Waldenströms makroglobulinæmi (også kaldet Waldenströms eller WM) er en sjælden type kræft i blod,
lymfeknuder og knoglemarv, hvor en type af de hvide blodlegemer deler sig ukontrolleret og ophober sig
i kroppen. Sygdommen hører til den gruppe af blodkræft, der kaldes non-Hodgkin lymfom.11
Waldenstrøms ses hyppigst hos personer i 60-70 års alderen og er lidt hyppigere hos mænd end
kvinder. Sygdommen er sjælden med cirka 80 nye tilfælde om året i Danmark.12
Amyloidose
Amyloidose er en sjælden sygdom, der skyldes, at specielle proteiner (æggehvidestoffer) kaldet
amyloid aflejres i kroppens organer, hvilken kan medføre nedsat funktion af disse. Der kan være
mange forskellige årsager til, at kroppen danner amyloid – de mest almindelige årsager er reumatiske
sygdomme og langvarige infektioner, mens enkelte former for kræft også kan give amyloidose.13
Mindst 1 ud af 75.000 danskere har amyloidose.13
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Ordforklaring
Binyrebarkhormon
Binyrebarkhormoner, der også kaldes steroider (kortikosteroider) er lægemidler, der hæmmer
kroppens immunreaktioner mod betændelsestilstande i kroppen. Binyrebarkhormoner bruges i
behandlingen af mange forskellige sygdomme, bl.a. immunsygdomme og allergiske tilstande.
Biopsi
Biopsi er et andet ord for vævsprøve, hvor man fjerner et stykke væv fra kroppen for at undersøge det
nærmere. Der er flere måder, en biopsi kan tages på: Nålebiopsi, snitbiopsi og excisionsbiopsi. Alle har
til formål at undersøge biopsien gennem et mikroskop for at kunne stille en diagnose.
Blodprocent
Blodprocenten beskriver, hvor meget hæmoglobin man har i blodet. Hæmoglobin findes i de røde
blodlegemer og er det, der gør blodet rødt. Hæmoglobin binder ilt og transporterer det rundt i
kroppen, hvor ilten afgives til kroppens organer.
CRP-test
En CRP-test er en metode til at måle infektionstallet i kroppen. Testen måler niveauet af C-Reaktivt
Protein (CRP) i blodet. CRP er en såkaldt markør, som opstår, når kroppen er udsat for betændelse eller
infektion.
Blodets koncentration af CRP stiger ved mange forskellige betændelsestilstande. CRP dannes i
leveren, og man mener, at det blandt andet bidrager til immunforsvaret ved at binde sig til overfladen
af invaderende mikroorganismer, sådan at bestemte leukocytter (hvide blodlegemer) lettere kan
genkende og angribe dem. Man kan bruge CRP til at følge udviklingen i en betændelsestilstand blandt
andet efter start på behandling.
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CT-scanning
Ved en CT-scanning – CT står for Computer Tomografi – får man et røntgenbillede i tværsnit af
patienten. Alle organer kan ses tydeligt ved en CT-scanning. Mens nogle CT-scanninger kræver
indsprøjtning af kontrastvæske i en blodåre, kan andre scanninger kræve, at patienten drikker
kontrastvæske. Kontrastvæsken indeholder jod, der gør, at de forskellige organer bliver mere tydelige
på scanningsbillederne.
Kræftpakke
Et kræftpakkeforløb er med til at øge og sikre kvaliteten af patientforløbet, bl.a. så patienten får hurtig
besked om evt. kræftdiagnose og undgår unødvendig ventetid.
I et pakkeforløb er de enkelte trin i udredning/undersøgelser, behandling og opfølgning tilrettelagt
som et veldefineret forløb, både hvad angår tid og indhold – og retningslinjer og tidsfrister gælder i
hele landet uanset, hvor i Danmark man bor.
MRD
MRD er en forkortelse for ’minimal residual disease’, der på dansk betyder minimal resterende sygdom.
Internationalt bliver MRD defineret som det niveau af sygdom, som kan spores ved hjælp af meget
følsomme teknikker. MRD kan derved vise, hvor effektiv en behandling er, og hvor stor en risiko
patienten har for tilbagefald af sygdommen.
Navlestrengstransplantation
Navlestrengsblod er det blod, der er tilbage i moderkagen og navlestrengen efter barnets fødsel.
Navlestrengsblod indeholder mange celletyper, deriblandt stamceller. Stamceller har et stort
potentiale til anvendelse i cellebaserede behandlinger af sygdomme, idet de kan udvikle sig til en lang
række celletyper og dermed erstatte ødelagte celler og væv i kroppen. Der findes mindst to typer
af stamceller i navlestrengsblodet: bloddannende (hæmatopoietiske) stamceller og mesenchymale
stamceller.
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Patient Reported Outcomes (PRO-data)
PRO-data er oplysninger, som patienter selv giver om deres helbredstilstand, herunder fysisk og
mentalt helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau. Oplysningerne
indsamles i struktureret form via spørgeskemaer, som patienten selv besvarer.
REHPA
REHPA er et videncenter for rehabilitering og palliation, hvor man kortlægger, forsker i, udvikler og
formidler viden om rehabilitering og palliation (smertelindring). Har man en livstruende sygdom, kan
man blive tilbudt et REHPA-forløb, der forbedrer ens fysiske vilkår og giver værktøjer til at håndtere ens
sygdom/helbredelse og livssituation.
Self-efficacy
Begrebet self-efficacy refererer til et menneskes tro på egen evne til at organisere og udføre de
handlinger, der er nødvendige for at mestre fremtidige adfærdsændringer.
Stamcelletransplantation
Stamcelletransplantation bruges som led i kræftbehandling af sygdomme i blodet og knoglemarven.
Man kan få en transplantation med egne stamceller (kaldet autolog stamcelletransplantation) eller med
stamceller fra en donor (kaldet allogen stamcelletransplantation).
Ved autolog stamcelletransplantation, hvor man høster patientens egne stamceller og giver patienten
dem tilbage, kan man tåle en mere intensiv og kraftigere behandling med kemoterapi og eventuelt
strålebehandling, end det ellers er muligt, og senfølgerne er færre og mildere.
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