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«Det står til liv»

HVA SKJER NÅR
DU DØR MAMMA?

Intervju med vår faste kåsør

Hvorfor opprette 
testament?

– er tittelen på debutboken til Siri Økland
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Brystkreftforeningen har mange 
medlemmer som bruker sin kreati-
vitet for å kommunisere med andre 
om følelser i en tilstand som bryst-
kreftpasient. Vi er heldig å få inn-
blikk hos noen utøvende kunstnere 
om hvordan de bruker egen erfa-
ring og hjelper andre med å kunne 
uttrykke følelser som mange kjen-
ner seg igjen i. 

Marte Østmoe har forvandlet sin 
egen brystkrefterfaring til blant an-
net å komme til uttrykk gjennom 
kåseri fylt med humor og alvor hånd 
i hånd. - Jeg måtte gjennom en er-
kjennelse om at kreften hadde vært 
en stor del av livet mitt i mer enn syv 
år, og jeg går fortsatt til kontroll. Jeg 
kunne ikke lenger overse at jeg had-
de vært syk og at det har preget meg 
mye mer enn bare fysisk, sier Marte.

«Den tid, den song» 
Siri Økland har plukket ut to dikt 
til Brystkreftforeningen fra dikt-
samlingen sin “Den tid, den song”. 
Følelsene som oppstår underveis i 
sykdomsforløpet hennes kan være 
gjenkjennelige for folk som står i 
andre kriser også. - Sterke livsopp-
levelser kan ha noe felles, sier hun.  

«Den tid, den song» kom ut et-
ter at hun var ute av arbeid. Boken 
handler ikke om kreft, men Siri har 
brukt den erfaringen det er å ha en 
sykdom hun ikke blir frisk av selv om 

hun bare er 53 år.  - Når jeg nå vet 
at jeg ikke blir gammel, har jeg nok 
sett meg mer over skulderen enn 
jeg ellers ville gjort, sier hun.  

Barnebok om kreft 
Monica Lund Osther har skrevet 
en viktig barnebok med fargerike 
illustrasjoner i «Når livet blir trist». 
Boken tar opp spørsmål og tan-
ker rundt det å ikke bli frisk, rundt 
sykdom, liv og død. Boken har fått 
overveldende respons, og det har 
kommet mange tilbakemeldinger 
fra familier som sier at boken hjel-
per dem med en god innfallsvinkel 
til de vanskelige samtalene med 
barna. - Målet med boka er å få barn 
i lignende situasjoner til å føle seg 
mindre alene, og å skape forståelse 
for hvordan det er å være barn og 
pårørende, sier hun.

Det er en gave å kunne uttrykke 
sterke følelser – gode og vonde - der 
mange forstår det som står mellom 
linjene. Det kan være en hjelp til en 
bedre forståelse av egen livssituasjon 
og det å kjenne at du ikke er alene.

Skappel-damene
Skappel-damene har brukt sin ener-
gi og sterke vilje til å utforme Rosa 
sløyfe til årets aksjon, som ble en 
kjempesuksess for alle som ønsket 
å kjøpe en sløyfe i solidaritet til alle 
brystkreftberørte.

En superhelt 
Ellen Schlichting er en av Brystkreftfo-

Kreativitetens plass mellom 
våre følelser og vår forståelse

reningens superhelter. Hun er en fore-
gangskvinne innenfor sitt fagområde 
som kirurg og er alltid oppdatert på 
hva som skjer innenfor sitt fagområde 
og klinisk rettet forskning. - Vi ønsker 
en mer individualisert behandling for 
å unngå overbehandling av pasienter, 
sier Ellen Schlichting. Brystkreftfore-
ningen støtter dette viktige arbeidet 
100 prosent og takker for alt som gjø-
res innenfor brystkreftforskning hver 
eneste dag, for at nettopp dette må-
let skal bli oppfylt.

Ta kontakt 
I skrivende stund er situasjonen 
rundt Covid-19 og smittespredning 
ustabil, og det er behov for en be-
tydelig innsats for å begrense smit-
tespredningen i samfunnet. . Situ-
asjonen krever mye av hver enkelt 
og vil bety lite sosial kontakt og for 
mange kan det bety isolasjon og 
ensomhet. Brystkreftforeningen 
har et stort nettverk og muligheter 
til å formidle kontakt mellom andre 
medmennesker ved behov.

Brystkreftforeningen har et sær-
lig nyttårsønske, som overskygger 
alt annet, at det utvikles en vaksine 
mot covid-19, som gjøres raskt til-
gjengelig for alle. 
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Ønsker du å gi en 
gave eller donasjon til 
Brystkreftforeningen?

Hver krone teller i 
vårt arbeid for de 

brystkreftrammede 
og deres pårørende. 

VIPPS
Valgfritt beløp 

til nummer 98087

OVERFØRING 
I NETTBANKEN

Ved å benytte knr. 
1644.27.32098 kan du 

overføre et valgfritt beløp.

Tips oss gjerne!

Har du tips om 
nyheter innenfor
brystkreftfeltet,

eller andre interessante
temaer for våre lesere?

Send tips til post@
brystkreftforeningen.no 

med emnefelt 
«tips Athene».

Redaktør Beate C. Wang
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K ÅSERI

Kjære alle 
sammen!
Her sitter vi i en verden som 
ser skummel ut for mange av 
våre medlemmer. Vi kommer 
tilsynelatende til å ha en lang 
vei å gå før vi kan kalle livene 
våre normale igjen på grunn 
av korona-epidemien som 
herjer. Mange av oss har hatt 
den opplevelsen på annet vis 
da vi ble syke og har nok noen 
mekanismer som vi kan bruke 
for å tilpasse oss.

Hva med alle de andre i vårt nett-
verk som kanskje ikke har disse 
mekanismene, er vi i foreningen 
vår rundt i landet flinke nok til å 
tenke på dem i denne tiden? Jeg 
tenker spesielt på de med metas-

taser som har en vanskelig hver-
dag og som nå har fått en enda 
vanskeligere hverdag. Hver høst 
pleier vi å ha samling i nettverket 
for metastaser, noe vi ikke kan i år 
slik situasjonen er. 

På grunn av korona er det ikke så lett 
med fysiske møter og de fleste akti-
viteter har blitt utsatt, men strekker 
vi ut en hånd og gjør vi oss tilgjen-
gelig? Jeg er sikker på at det er man-
ge Likepersoner og foreninger som 
gjør et godt stykke arbeid i disse 
utfordrende tidene, men vi har fått 
brev fra flere som ønsker mer fokus 
på de med metastaser. Jeg synes vi 
kan være så rause at vi tenker spe-
sielt på dem i denne tiden, mange 
av dem har ikke tid til å vente på at 
pandemien er over.

Kan vi tenke som Ønske-
transporten?
Jeg satt i morges og så på God Mor-
gen Norge der vi fikk høre om «Øn-
sketransporten» fantastiske men-
nesker med medisinsk kompetanse 
som gjør så mye for at mennesker 
som er syke eller har begrensnin-
ger får oppfylt sitt ønske. Kan vi 
som det store fellesskapet vi er 
gjøre noe for våre i vårt nettverk? 
Jeg tenker på hvordan vi best mulig 
kan være et medmenneske til de 
rundt oss som ikke kommer igjen-
nom sykdommen.

Vi vil gjerne jobbe mot politikere 
sentralt både for gruppen som har 
metastaser og alle dere andre. Et-
ter å ha møtt flere politiske partier 
på Stortinget for å forsøke å stanse 
lovfestingen av Beslutningsforum, 
ser vi at å snu partiene når de har 
bestemt seg, er nesten helt umulig. 

Beslutningsforum er inne i en eva-
lueringsprosess og vi får håpe at de 
som er satt til å evaluere ikke sitter 
med den kjente «havresekken»!

Hva kan vi gjøre som medmennes-
ker, hvordan kan vi rekke ut en hånd, 
hva ønsker gruppa selv? Ta gjerne 
kontakt med meg på styreleder@
brystkreftforeningen.no om du har 
noen tanker rundt dette. 

Prosigna-testen
Det tikket inn et nyhetsbrev som 
omtalte Optima-studien med 
Prosigna-testen som fikk Rosa 
sløyfe-midler i 2019. Det er kan-
skje ikke godt nok kjent at den-
ne Prosigna-testen kan oppdage 
brystkreft tidligere, og kan være 
en grunn til at flere ikke etterspør 
testen. Vi vet kanskje for lite om 
den og vet ikke at den finnes, og 
det har kanskje ikke vært kommu-
nisert godt nok utad. Det må vi 
jobbe med! 

Landsmøte
Det nærmer seg vårt landsmøte 
som vi har vært nødt til å gjen-
nomføre digitalt. Selv om det er 
muligheter i dag med den digitale 
verden, så er det en stor utfordring 
for mange av oss å sitte så mange 
timer foran en skjerm å følge med. 
Jeg takker alle som støtter opp 
under gjennomføringen. Lykke til 
med utfordringen og den måten å 
kommuniserer på, for det blir både 
spennende og lærerikt.

Helt til slutt så nærmer vi oss jule-
høytiden og jeg vil benytte anled-
ningen til å ønske alle en god jule-
feiring og et håp om at 2021 blir et 
godt år.

Styreleder Ellen Harris Utne

betydning av sjel og hjerte? 
Jeg mistenker at venninnen min nå 
og da fristes til å legge ringen i en 
skuff. En liten skuff tilegnet en litt for 
tung kjærlighet. Eller også er det en 
stor skuff, tilegnet  alt for lett kjær-
lighet. 

Vi har alle vårt. Men hva skjer hvis, 
eller snarere når, Mr. Diamantek-
temann finner fruens ring slurvete 
henlagt i en skuff? Da tar livet en 
sving. En u-sving. Etterpå ringer 
venninnen min til psykologen. Kan-
skje direkte til Røseth. Eller også rin-
ger hun meg. Og det er nå hun og 
jeg kan ta den praten. Praten om 
sortering, knagger, skuffer og livets 
virkelig verdier. – Kom hit, sier jeg 
og trekker henne inn på badet, drar 
ut skuffen, og lar henne studere min 
silikondiamant. 

Har du orden i skuffene, da får du 
også orden i hodet. Det sier et gam-
melt jungelord. 

Joda, hygiene, rydding og sortering 
er viktig. Kanskje mest mentalt. Man-
ge psykologer er opptatt av dette. 
Ikke minst Janette Røseth. Hun for-
nekter ikke rot, fornekter ikke uor-
den, fornekter ikke det faktum at 
livet brått kan skifte retning. Røseth 
kaller det u-svinger. Men er du midt 
i en sving, da må du for all del ikke 
hoppe av! Ei heller slippe rattet. Et-
terpå derimot. Etterpå er det lurt å ta 
en pause, resonere og tenke. 

Hva skjedde egentlig? Hvorfor? For 
høy fart? Feil retning? Det er som på 
TV, «Tid for oppussing». Fortsatt er 
det snakk om de indre rom. For også 
her er det møbler, knagger, hyller og 
skuffer. Og først når hver tanke, hver 
hendelse, hvert savn, hver lengsel 

og skuffelse, har fått sin plass, først 
da kan du ta det piano, forvente 
fremgang, fred og sinnsro. 

I går fikk jeg mitt nye bryst direkte 
over disk. Det var reine presangen! 

– Noe så vakkert, tenkte jeg og syn-
tes attributten fortjente en egen 
polstret skuff. Baderominnrednin-
gen måtte ryddes. Kassert ble gam-
le makeupartikler, utgåtte medisi-
ner og råtne badedrakter. Bort vekk, 
hu og hast, catch and release. 

Når jeg nå trekker ut skuffen, møter 
jeg en struttende pupp hvilende på 
en myk pute. Ja, det er nesten som 
i eventyrene! I disse gamle fortel-
lingene legges nemlig fine ting på 
et leie av rød, myk plysj. Det være 
seg glassko i størrelse minimal, eller 
også smykker i en verdi av kolossal. 
I noen tilfeller er det snakk om gif-
teringer, noen har til og med ekte 
diamanter. 

En venninne av meg har en slik ring. 
Hvert år tar ektemannen ringen 
med seg til gullsmeden. Der koples 
på en ny sten. Om gaven er ment 
som et substitutt for alt han ikke har 
prestert, eller en premie for alt hun 
har holdt ut, det er noe uvisst. 

Men hvert år, i november måned, 
da er ringen søkk vekk. Er det nå 
den tas hånd om av gullsmeden? 
Er det nå den får sin årlige verdiøk-
ning? For forsvinningsnummeret 
kan vel neppe være fest- og jule-
bordrelatert?

«Sol ute, sol inne» heter det seg 
i sangen. Kan det også være om-
vendt? Mørkt ute, mørkt inne? Da i 

Av Marte Østmoe

I rett skuff

Marte Østmoe
Frilansjournalist, tekst-
forfatter, lærer og poet.

Spesialfelt: kultur, tradi-
sjoner, høytider og reiser. 

Forfatter av diktboka 
«trøst», samt reisehånd-

boka «50 crazy things 
to do in Norway». 

Østmoe spesialsyr ulike 
skrivekurs og kan hyres 
inn som konferansier, 

foredragsholder og kåsør. 
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VÅR FASTE K ÅSØRVÅR FASTE K ÅSØR

Flere av våre faste lesere forteller at 
de leser kåseriet fra Marte først for 
å le og humre litt, før de går over til 
faktabaserte artikler eller dybdein-
tervjuer. Vi tok en prat med Marte 
for å høre hvem personen bak de 
populære kåseriene er. 

– Det å skulle skrive noe i det hele 
tatt for Brystkreftforeningen eller 
Athene var en bøyg for meg.  Jeg 
har hatt to runder med brystkreft 
selv, og kreften skulle ikke på noen 
måte være en del av jobben min. 
Det var altfor privat og jeg ville ikke 
snakke om det. Jeg ville ikke bli hun 
med kreft eller hun som mangler en 
pupp, sier Marte bestemt. 

En dag gikk det likevel opp for 
henne at hun hadde utrolig mye 
materiale om nettopp brystkreft. 

– Jeg vet det høres ut som en 
klisjé, men jeg klarte ikke stoppe å 
skrive da jeg først hadde satt i gang. 

Det første kåseriet var en tragiko-
misk, litt på kanten historie som vis-
te seg å bli både fin og fjong i for-
men. Mens jeg skrev på den første, 
begynte jeg samtidig å skrive på 
den neste, og så kom den neste. Det 
var så mange situasjoner som had-
de oppstått de siste årene. Marte er 
lattermild når hun forteller videre: 

– Tekstene kom til etter direkte 
spørsmål fra barn, en brystprotese 
som datt av i fart eller under svøm-
ming, samt egne eller andres reak-
sjoner på det å mangle en pupp.

Det å skrive om situasjoner knyt-
tet til brystkreft, gjorde Marte like-
vel nærmest kvalm.  

– Jeg måtte gjennom en erkjen-
nelse om at kreften hadde vært en 
stor del av livet mitt i mer enn syv 
år, og jeg går fortsatt til kontroll. 
Jeg kunne ikke lenger overse at jeg 
hadde vært syk og at det har  preget 
meg mye mer enn bare fysisk, sier 
Marte. 

Rørende respons 
Responsen Marte har fått på kåseri-

ene varmer godt. Hun blir stoppet 
av folk i butikken, på et litterturar-
rangement eller i garderoben på 
det lokale treningssenteret. 

– Jeg blir så rørt, ekstremt rørt må 
jeg si, over responsen jeg får på kå-
seriene. Det er korte tekster og rett 
på sak, og det er veldig meg. Re-
sponsen suger jeg til meg for det er 
jo mine egne historier og mye sjelen 
min som legges i disse tekstene, sier 
Marte. – Husk – dette var jo ikke noe 
jeg skulle skrive om – ikke i det hele 
tatt. Nå har dette helt snudd og en 
dag håper jeg at kåseriene kan sam-
les i en bok.

Reddes av fandenivoldskhet 
Joda, så vidt jeg vet, er jeg frisk. Det-
te er hva Marte gjerne svarer når 
noen spør hvordan det går. Det er litt 
fandenivoldsk, hun erkjenner det: 

– Jeg er ikke noe flink til å snak-
ke om været og kroppen min er en 
privatsak. Det er jo ingen kvote på 
helse! Har man først fått kreft, så 
følger det gjerne noe annet i kjøl-
vannet. Ofte opplever jeg også at 
folk jeg knapt kjenner begynner å 
fortelle om tanten som hadde bryst-
kreft, eller naboen som døde av det 
samme eller noe annet vondt de har 
opplevd. Men jeg er dessverre ikke 
alltid i modus til å ta imot andres 
elendighet.

Marte mener selv at den litt fan-
denivoldske humoren hennes nok 
har reddet henne gjennom mange 
situasjoner. Mye tyder på at mange 
andre har opplevd lignende ting og 
at de kjenner seg igjen i det hun skri-
ver. Marte ler:

– En av styrkene mine er at jeg 
kan tøyse med det som faktisk er 
dødsalvorlig. Likevel er det jeg skri-
ver absolutt ikke bare tull.

Så vidt jeg vet, 
er jeg frisk!
Marte Østmoe er frilansjournalist, tekstforfatter, lærer og 
poet, og ikke minst Athenes egen kåsør. I løpet av de siste seks 
årene har hun skrevet nærmere 30 tekster i magasinet vårt.

VÅR FASTE KÅSØR: Marte Østmoe

Tekst: Coretrek / 
Marianne Blindheim Eriksen
Foto: Kirsten Muhle
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INNHOLD MONICA LUND OSTHER

Da brystkreften rammet Monica savnet 
hun et verktøy for kommunikasjon med 

barna, og etter hvert ble boken «Når livet blir 
trist» en realitet. En barnebok om kreft. 

9

Monica Lund Osther lever med metastastisk brystkreft, men bruker dagene så godt 
hun kan med barn, mann og bonusbarn. Boken "Når livet ble trist" ble til da hun 
selv måtte fortelle sine barn om egen brystkreft. 

Hva skjer når du 
dør, mamma?

Tekst: Coretrek / Marianne Blindheim Eriksen
Foto: Fotofolk / Erik Thallaug

– Jeg har akkurat vært på kontroll og fått kjipe nyheter, sukker Monica litt 
oppgitt. Det er tydelig at det hun skal si ikke er godt nytt. Etter over ett år 
på cellegiften Taxol har den sluttet å virke og kreften har vokst flere steder. 
Medisinen som skulle være den mest effektive. Nå merker Monica at hun 
nærmer seg bunnen av verktøykassen. 

Livet frem til nå har i liten grad vært begrenset av brystkreftdiagnosen. 
Monica er fysisk sterk og føler seg frisk, men nå kjenner hun ekstra på at 
fremtiden er usikker og ustabil. 



INNHOLD 
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MONICA LUND OSTHER

– Jeg fikk brystkreft for åtte år siden og ble friskmeldt 
etter ett år med behandling, men for fire og et halvt år si-
den fikk jeg sjokkbeskjeden om at kreften hadde spredd 
seg til skjelettet. Det som var en “knirkete” hofte viste 
seg å være kreft, sier Monica. 

Det ble satt i gang stråling og hormonbehandling og 
en god stund holdt kreften seg stabil. Den vonde hoften 
ble helt fin og Monica jublet når hun kunne løpe en mil 
igjen. Hun kunne fortsette i jobben og forteller at livet 
ble veldig normalt og fint. Christian med sine to barn var 
kommet inn i livet hennes og hennes to barn, og hun 
var nyforelsket når alt skjedde – livet var på det beste og 
verste samtidig. 

– I starten var vi veldig optimistiske med tanke på le-
vetid, for det skjer så mye innen medisinsk forskning at 
vi tenkte vi ville ha nok tid til at det kom et gjennom-
brudd, forteller hun.  

Det vondeste er å dele dårlige nyheter med barna
Nå går det etter hvert opp for familien at dette er alvor. 

– Denne gangen måtte jeg bruke litt ekstra tid på vei 
hjem fra kontroll. Det er alltid tungt å høre at kreften 
vokser, ekstra tungt blir det når det er så få medisiner 
igjen. Jeg visste at sønnen min var hjemme med en ka-
merat og jeg trengte litt mer tid for meg selv. Jeg tror 
jeg gråt i tre timer før jeg dro hjem, og jeg kjente at jeg 
grudde meg til å ta praten med barna, sier Monica stille. 
Hun vet at det som kommer vil gjøre dem triste, redde 
og bekymret. 

Det har vært viktig for henne fra dag en at barna skal 
få vite, de skal få beskjed om status og hva legene for-
teller. 

– Det har vært viktig for meg å vise barna respekt som 
små pårørende, passe på at de får all den informasjonen 
de trenger. De skal slippe å lure på hva som skjer, hvorfor 
jeg er lei meg, hva som er årsaken til at jeg noen ganger 
blir tankefull eller nedstemt.. Og det er viktig å holde fast 
i håpet om at vi fortsatt har mye tid sammen,  forteller 
Monica.

Boken er blitt et nyttig verktøy
Da hun fikk brystkreftdiagnosen første gang fikk Monica 
boken Kjemo-Kasper på sykehuset. Selv om barna bare 
var to og fire år, gikk de selv og hentet boken i bokhyllen 
når de ville prate. Det var et nyttig verktøy for kommu-
nikasjonen i familien. Å få den alvorlige beskjeden om 

Om boken
Stella vet at mamma har en type kreft hun ikke 
kan bli frisk av, men hun tenker ikke så ofte på 
det. Mamma er jo nesten akkurat som før. Men 
denne dagen har mamma triste nyheter som får 
frem mange spørsmål om sykdom, liv og død. 
Samtidig får bestevennen hennes Sander triste 
nyheter om bestemor. Da blir tankene og reflek-
sjonene rundt sorg enda flere og dypere. Mo-
nica Lund Osther er utdannet førskolelærer og 
har mange års erfaring som pedagogisk leder i 
barnehage. Hun er mamma til to barn i småsko-
lealder og har vært kreftsyk siden 2013. Monica 
er opptatt av å se og respektere barn som på-
rørende, av åpenhet og god kommunikasjon. 
Denne boken er basert på en ekte historie, ekte 
samtaler og ekte spørsmål fra barna. Målet er at 
denne boken kan få barn i en lignende situasjon 
til å føle seg mindre alene, skape økt forståelse 
for hvordan det er å være barn og pårørende og 
at boken kan være en hjelp og støtte til både 
barn, foreldre, skoler, sykehus etc. For voksne 
kan boken gi støtte til å finne en innfallsvinkel til 
de vanskelige samtalene og til å anerkjenne og 
forstå barnas reaksjoner. 

MALER SELV: – Jeg har flere bilder som jeg har malt selv, en 
illustrasjon av livet mitt. Blått og lyst i midten som viser hå-
pet, rosa som er her og nå, og så er det noen grå skyer. De sky-
ene er mer truende og tunge enn før synes jeg, sier Monica.
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være en bok full av kjærlighet, godhet og varme selv om 
tema er dystert, og boken er nydelig illustrert av Vibeke 
Høie-Holgersen. 

I tillegg til familiens egne erfaringer, har Monica brukt 
gode råd fra sykepleiere og psykologer hun har møtt un-
derveis og bakt det inn i bokens historie. 

– Spesielt det om at vi forsikrer barna om at de alltid vil få 
vite om det om det skjer en endring, for de skal ikke behøve 
å jakte etter tegn på om det skjer noe. De skal få slappe av 
og leve livet sitt mellom statusoppdateringene – det at de 
ikke hører noe betyr at ting er ok, forsikrer Monica.  

Klarer ikke skåne barna 
Som foreldre flest skulle Monica og Christian ønske at de 
kunne skåne barna fra bekymringer og triste beskjeder.

– Selv om sannheten gjør vondt har vi sett at barna ta-
kler sannhet så mye bedre enn vi tror, og sannhet skaper 
trygghet og nærhet. Barna vet at de blir sett og hørt og 
respektert som pårørende. Barnas fantasi kan ofte være 
mer skummel enn sannheten. Ved at de får informasjon, 
skapes det også rom for samtale, hvor det er lov til å stille 
spørsmål og dele tanker de sitter med, sier Monica. Det 
er ikke vanskelig å se for seg at dette vet hun noe om.  

Tiden vår er så verdifull
Familien har vært på mange fine reiser etter at de satte 
seg ned og bestemte hva de ønsket å oppleve sammen. 
De har vært i Disney World og Legoland, Christian og 
Monica har giftet seg og det har vært mange gode opp-
levelser.  

– Jeg tenker mange ganger at livet vårt er overrasken-
de normalt til tross for den alvorlige situasjonen vi lever 
i. Det går i skole, aktiviteter og lekser til vanlig, men fordi 
hver dag føles så verdifull har det blitt viktig å prøve å 
få inn litt hverdagsmagi, kos, latter og glede. Og masse 
kjærlighet! Selv om livet blir trist noen ganger kan det 
være veldig fint samtidig, sier hun. 

For barna har det å leve i en krise blitt det normale. 
Det får ikke Monica gjort noe med.

– Da må jeg heller prøve å gjøre alt jeg kan for at vi skal 
komme oss best mulig gjennom dette. Barna skal vite at 
de ikke står alene, og at vi som familie står sammen. Hå-
pet mitt er at det vi står i på sikt skal være en livserfaring 
for barna som gir styrke og robusthet – at de skal klare 
å hente noe positivt ut av dette også – etter hvert, sier 
Monica stille. 

spredning føltes veldig tøft og ensomt, og Monica sav-
net en bok hun og barna kunne støtte seg på. 

– Jeg ønsket litteratur å støtte meg til for de vanske-
lige samtalene og ble overrasket over at det ikke fantes. 
På sykehuset fikk jeg tilbakemeldinger fra sykepleiere og 
psykologer om at vi hadde en god måte å snakke med 
barna på og det ga meg en dytt til å begynne å tenke 
på å skrive en bok selv.. Jeg har pedagogisk utdannelse 
og kjente at den kompetansen fikk jeg god bruk for nå, 
sier hun. 

For to år siden måtte Monica ta den hittil tøffeste 

samtalen med barna. Kreften hadde spredd seg til lever 
og hennes langtidslivsperspektiv ble endret på et øye-
blikk. Spørsmålene fra barna kom uten filter. Kommer du 
til dø? Hva skjer når du dør? Kan du leve til jeg blir konfir-
mert? Det var vondt og hjerteskjærende, men samtidig 
synes hun barna stilte fine spørsmål og delte mange tan-
ker. Spørsmål og tanker som kanskje andre barn i samme 
situasjon ville kjenne seg igjen i. Monica satte seg ned 
og skrev boken «Når livet blir trist».

Barna ser at boken hjelper andre barn
Barna synes det er fint å  tenke på at familiens historie 
kan være til hjelp for andre. 

– Boken har fått overveldende respons, og jeg har 
fått mange tilbakemeldinger fra familier som sier bo-
ken hjalp dem med en inngang for å snakke om det 
som er vanskelig. Sønnen min sa her en dag at han følte 
det fint at det var flere barn som hadde det som han, at 
han ikke er alene. Så denne boken hjelper begge veier, 
sier hun. Det har vært viktig for Monica at dette skulle 

Kommer du til dø? Hva skjer med oss når du 
dør? Hvor lenge tror du at du kan du leve? 

Tror du at du lever når jeg er 20? 15? 10? 
Kan du love å leve til jeg blir konfirmert? 

Datteren teller til fem på fingrene og sukker 
for da er hun jo bare 13 år, og hun vil jo 

ha mamma mye lenger enn det. 
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HVORFOR OPPRET TE TESTAMENT?

Senioradvokat Jacob Winderen Lindegaard i Advokatfir-
maet Kvale, går under kallenavnet “testament-eksper-
ten” og er også tidligere intervjuet i Athene. Han møter 
ofte klienter som ønsker å testamentere bort en del av 
sin eiendom eller formue til noe eller noen som betyr 
noe spesielt. 

– Et testament oppretter man av en personlig interes-
se for ryddighet etter en selv, og man testamenterer ofte 
for å fravike lovens ordning. Noen testamenter sier bare 
at fordelingen etter dem skal følge lovens ordning, men 
i hovedsak opprettes et testament fordi man endrer for-
delingen fra lovens legalbestemmelser, for eksempel 
ved å gi en gave til en hjelpsom nabo, en idrettsklubb 
som vedkommende alltid har fulgt tett, eller at man øn-
sker å gi noe videre til en organisasjon eller forening, sier 
Lindegaard. 

Et testament opprettes også ofte når en person ikke 
har noen arveberettigede etter seg. Kusiner og fettere er 
det siste leddet som arver “automatisk”, men deres barn 
igjen arver ikke. Det bør da gjøres kjent i familien at det-
te er tatt hånd om og at det foreligger et testament som 
sikrer vedkommendes ønske. 

Tekst: Coretrek / Marianne Blindheim Eriksen
Foto: Fotofolk / Erik Thallaug

Hvorfor 
opprette 
testament?
I dag testamenterer kun 0,4 prosent av den 
norske befolkningen en del av arven sin til en 
veldedig organisasjon og i underkant av ti 
prosent oppretter et testament generelt. 
Hvorfor bør man opprette et testament og 
hvem bør vite om det? 

Fortell om testamentet til de som berøres
Det å informere familien om arv er vanskelig for mange 
og spesielt for den generasjonen som faller fra nå, fortel-
ler Lindegaard. 

– De er ikke vant til åpenheten rundt arv, penger og 
økonomi generelt, og de har ofte heller ikke fortalt om 
at de hvert år har gitt en gave til en organisasjon eller 
drevet frivillig arbeid – sånt skryter man liksom ikke av 
og det oppleves som privat. 

Det kan skape overraskelser om man da har tilgode-
sett noe eller noen gjennom et testament som resten av 
familien ikke har vært klar over. Det kan også være at en 
av flere nevøer eller nieser har stilt opp mer enn andre 
selv om resten av familien kanskje ikke ser det slik. 

– Jeg oppmuntrer den som oppretter et testament til 
å opplyse familien om at det er gjort. De øvrige arvin-
gene behøver jo ikke like det, men det blir som oftest 
respektert når de er informert om at det er det som er 
mor eller fars ønske. Da slipper man en negativ overras-
kelse om for eksempel barna har fått redusert sin arv, 
sier Lindegaard. 

Deponering av testament i Tingretten
Det anbefales at testamentet deponeres i Tingretten. 
Når en person går bort, sendes det automatisk et var-
sel om at et testament er registrert til legalarvinger og 
testamentsarvinger som også forteller at man er tilgo-
desett i testamentet. 

Et testament kan også ligge arkivert hos en advokat 
som leser dødsannonser, men Lindegaard anbefaler at 
det ligger hos Tingretten.  

Endring i arveloven ved nyttår 
Ny arvelov trer i kraft fra nyttår og lovendringen gir i stør-
re grad mulighet til å forfordele gjenstander til arvinger 
–  også det som overstiger arveloddet til den enkelte. For 
eksempel i en situasjon med to barn hvor den ene arver 
hytta med takst på ti millioner kroner, mens den andre 
arver leiligheten som er taksert til 5 millioner. Det ene 
barnet kan da overta hytta, men må betale 2,5 millioner 
kroner til den andre for å jevne ut mellomlegget mellom 
de to eiendommene. 

– En forutsetning for at en slik fordeling skal skje er at 
den som overtar hytta kan betale den andre. Hvis ikke 
det er tilfellet, så er ikke fordelingen en god løsning. Om 

Senioradvokat Jacob Winderen Lindegaard fra Kvale 
Advokatfirma, yter bistand til bedrifter, organisasjoner 
og privatpersoner med hovedvekt på bedriftsoverføringer, 
generasjonsskifter, arv, skiftespørsmål og økonomisk 
familierett.

HVORFOR OPPRET TE TESTAMENT?
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Sjekkliste ved opprettelse av testament:

1.  Testators egne familiemessige forhold
 a)  Egne barn?
 b) Gift/samboer?
 c)  Sitter testator i uskiftet bo eller har 
  overtatt iht. gjensidig testament som 
  medfører begrensninger?

2.  Har noen mottatt forskudd på arv som 
 skal hensyntas på det endelige skiftet 
 – avkortning.

3.  Fremtidssikring av testament – vurdere 
 å opprette nytt testament hvis 
 forholdene endres.

4.  Skal det opprettes legat for 
 gravstedsvedlikehold?

5.  Skal det opprettes sum – og / eller 
 gjenstandslegater?
 a)  Skal legatet gå videre når legataren dør?
 b) Hva hvis legataren dør før testator?
 c)  Hva hvis en gjenstand ikke finnes?
 d) Skal en gjenstand, for eksempel en 
  eiendom overtas med påheftet gjeld 
  eller ikke?
 e)  Skal sumlegater forrentes og med 
  hvilken rente?
 f)  Rekkefølge for oppfyllelse av legatene

6.  Har testator begunstigelsesklausuler i 
 pensjonsordninger og/eller forsikringer?

7.  Pliktdelsreglene – herunder endringen i 
 forslag til ny arvelov for livsarvinger 
 og ektefelle.

8.  Hvem skal være sluttarvingene? – bør 
 spesifiseres selv om det er legalarvingene.
 
Kilde: Jacob Winderen Lindegaard

Brystkreftforeningen er medlem av Norges Inn-
samlingsråd som er en bransjeorganisasjon for 
norske organisasjoner som driver innsamlings-
arbeid for å finansiere sine prosjekter. 

«Arv og testamentariske gaver refererer til gaver 
gitt ved testament til individer, stiftelser, orga-
nisasjoner eller spesifikke formål ved et individs 
bortgang. Testamentariske gaver er en fin måte 
å la sitt engasjement for sin hjertesak leve videre 
etter at man har gått bort. Dette er gaver ideelle 
organisasjoner setter stor pris på og som kom-
met godt til nytte i videre arbeid. Alle gaver, små 
som store, blir verdsatt.»

-www.innsamlingsradet.no

Arveavtalen

Oldeforeldre arver ikke

Tredje
arvegangs 

klasse

Annen 
arvegangs 

klasse

Arvelateren

Første
arvegangs 

klasse

Barn

Barnebarn

Barnebarns
barn

Etc.

Mor

Søsken

Søskens 
barn

Søskens
barne-
barn

Søskens
barne-
barns
barn

Etc.

Mormor /
Morfar

Tanter 
og 

onkler

Kusiner
og 

fettere

Kusiner 
og 

fetteres
barn
arver
ikke

Far

Søsken

Søskens 
barn

Søskens
barne-
barn

Søskens
barne-
barns
barn

Etc.

Farmor / 
Morfar

Tanter 
og 

onkler

Kusiner
og 

fettere

Kusiner 
og 

fetteres
barn
arver
ikkeman fordeler eiendom som nevnt, bør man sørge for at 

det er økonomisk gjennomførbart slik at det ikke blir 
vanskelig for den som arver, at arven blir en byrde – for 
det skjer dessverre av og til, sier Lindegaard. 

Sørg for tydelighet
Det å opprette et testament kan de fleste klare på egen 
hånd for de kjenner sin økonomi best, de vet hva og 
hvem de vil tilgodese, men de aller fleste trenger noen 
råd for å sørge for klarhet og at ordlyden ikke gir rom for 
misforståelser. 

– Flertydighet kan føre til krangel, misforståelser og 
frustrasjon som så igjen rettes mot avdøde, og det er 
ikke ønskelig når man egentlig ville sørge for ryddighet. 
Ofte skjer det til tross for at testamentet juridisk sett er 
gyldig i forhold til formkrav. En rådgiver sørger for tyde-

lighet og at fordelingen blir riktig for å unngå senere dis-
kusjoner, sier Lindegaard. 

Velg dine vitner med omhu 
I tillegg til at det bør være helt klart hvem som skal ha 
hva, kan det være fornuftig å tenke på hvem som skal 
være vitner forteller advokaten. 

– Velg dine vitner med omhu! Om arvinger ønsker å 
få informasjon fra vitnene rundt avdødes ønsker, kan det 
være nyttig at vitnene ikke er så gamle at de kanskje ikke 
husker lenger på grunn av egen svekket helse. Det kan 
også være smart å legge et notat til advokat om hvorfor 
testamentet er skrevet som det er. Vitner blir ofte kon-
taktet for å høre om de kan tilføre noe informasjon, så 
velg gjerne vitner litt lenger ut enn dine nærmeste, sier 
Lindegaard avslutningsvis.

Brystkreftforeningen er medlem
 av Norges Innsamlingsråd
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LESS IS MORELESS IS MORE

Årene som kommer og går tenker 
man kanskje ikke så mye på i hver-
dagen. Vi tenker rett og slett ikke 
på all den utvikling som foregår i 
samfunnet mens vi gjør de vanlige 
og daglige oppgavene våre. Der-

som vi tar et tilbakeblikk på det som 
har skjedd innenfor forskning og 
behandling av brystkreft bare de 
siste 10 - 15 årene, vil vi se at det her 
har foregått utrolig mye. I 2012 var 
det for eksempel åtte års ventetid 
for å få brystrekonstruksjon. Den-
ne ventetiden er i dag redusert til i 
prinsippet null for dem som får fjer-
net brystet. Disse kvinnene skal få 
tilbud om rekonstruksjon av et nytt 

bryst primært i forbindelse med 
selve brystkreftoperasjonen. 

En som virkelig har vært med på å 
prege utviklingen av dette fagfeltet 
i Norge disse årene er Ellen Schlich-
ting. Hennes innsats og bidrag 
innenfor forskning og behandling 
av brystkreft er av stor betydning 
for dagens behandlingsform.

Schlichting tok i 2007 initiativet til 
å etablere Norsk forening for bryst- 

for kirurgen Ellen Schlichting

Kirurg og forsker Ellen Schlichting 
har gjort veldig mye for sine 
medsøstre i Norge. Ikke bare 
gjennom hennes forskning på 
brystkreft, men også i kraft av å 
være en dyktig og sterk kvinne i 
et miljø dominert av menn. Hun 
er en inspirerende dame med et 
stort engasjement.

og endokrinkirurgi, og hun har vært 
leder for foreningen i nesten alle dis-
se årene. Bryst- og endokrinkirurgi 
var de siste fagfeltene innenfor ge-
nerell kirurgi som ikke hadde egen 
forening, siden Helse- og omsorgs-
departementet mente at det ikke var 
behov for dette. I dag har foreningen 
86 medlemmer fordelt over hele lan-
det på cirka 20 ulike sykehus. Schlich-
ting ønsker seg enda flere medlem-

mer og hun er stadig opptatt av 
forskning og fagets utvikling. 

– Jeg synes fortsatt det bør sat-
ses mer på forskning og vi trenger 
flere akademiske stillinger. Derfor 
vurderer foreningen vår å etable-
re et forskningsutvalg som styrker 
både faglig innsats og vitenskapelig 
arbeid. Vi heier på faglige bidrag og 
deler ut reisestipend til dem som 
ønsker å reise ut for å tilegne seg ny 

Tekst: Coretrek / 
Anniken B. Gunleiksrud
Foto: Ann Kristin Engbakken

«Less 
is more»
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kunnskap ved hospitering eller deltakelse på konferan-
ser i utlandet, sier Schlichting entusiastisk.

Damen bak Vaktpostlymfeknute-teknikken 
Hun har selv vært bidragsyter til viktige milepæler 
innenfor brystkreftbehandling og innføringen av Vakt-
postlymfeknute-teknikken er en av disse milepælene. 
Denne metoden går ut på å sette en dose radioaktivitet 
rundt kreftsvulsten slik at nukleærmedisinsk avdeling 
kan følge radioaktiviteten til den første lymfeknuten 
som drenerer lymfe ved hjelp av lymfoscintigrafi. 

– Vaktpostlymfeknuten er den første knuten som dre-
nerer lymfe fra svulsten. Under operasjonen kan kirurgen 
lytte seg frem til hvor denne knuten er lokalisert ved hjelp 
av en gammaprobe. Ved å sette blåfarge rundt svulsten 
vil knuten også være lett synlig fordi den blir blå. Dersom 
det ikke påvises metastaser til vaktpostlymfeknuten, blir 
det ikke foretatt aksilletoilett, eller aksilledisseksjon som 
vi nå betegner dette inngrepet, forklarer Schlichting.

De fleste slipper aksillekirurgi 
På slutten av 1990-tallet ble det fokus på denne teknik-
ken og etter et par år med utprøving av metoden, ble 
vaktpostlymfeknuteoperasjon innført i år 2000. 

– Fra den tid har det bare vært nødvendig å gjøre aksil-
ledisseksjon hos ¼ av brystkreftpasientene. Det betyr at de 
fleste pasientene nå slipper stor aksillekirurgi med potensielt 
alvorlige komplikasjoner, og plagsomme bivirkninger med 
behov for lymfedrenasje resten av livet, sier Schlichting.

Operasjonskøen forsvant
I 2012 ledet Schlichting en arbeidsgruppe som skulle 
foreslå nye retningslinjer innenfor rekonstruksjonskirurgi. 
På denne tiden var det åtte års ventetid for å få brystre-
konstruksjon og daværende helseminister Anne-Grete 
Strøm-Erichsen bevilget 150 millioner kroner for å få ned 
denne køen. Køen forsvant noen år etterpå, og i dag ge-
nereres det heller ikke nye køer siden alle som får fjernet 
brystet sitt umiddelbart får tilbud om rekonstruksjon.

Designpris for arbeidsflyt-diagram  
Schlichting har vært en sterk pådriver for innovasjon og 
nytenkning i sitt fag, og prosjektet «brukermedvirkning i 
prosjektutvikling» har hun også vunnet en designpris for.  

– Det var Andreas Moan ved Innovasjonspoliklinikken 
her ved Ullevål som tok initiativ til dette prosjektet. I 2013 

lyste Designrådet ut midler for prosjekter i helsevesenet 
og Innovasjonspoliklinikken skrev søknaden «Hvis pasi-
enten fikk bestemme…» som omhandlet utredning og 
behandling av brystkreft.  Vi ble tildelt midler og lyste ut 
en konkurranse blant designbyråer for oppdraget. Det 
var flere designbyråer som søkte, og det var DesignIt som 
trakk lengste strå og fikk oppdraget av oss, forteller hun. 

DesignIt hadde valgt å dra hjem til pasientene og inter-
vjue dem for å finne ut av hva de ønsket seg. Disse inter-
vjuene ble utført veldig profesjonelt, med en fast struktur 
og med hjelpemidler som eksempelvis bildekort. 

– Resultatet ble blant annet et arbeidsflytdiagram hvor 
pasientene informeres om hva som skal skje, når det skal 
skje og hvordan. Fastlegen ga dette arbeidsflytdiagram-
met til pasienten når hun ble søkt inn til undersøkelse. 
Denne metoden ga pasientene trygghet og forutsigbar-
het i tillegg til å avlaste legesekretærene for mange tele-
foner med spørsmål om hva som skulle skje. arbeidsflytdi-
agrammet brukes fortsatt, forteller Schlichting.

– Jeg har akkurat operert en mann for brystkreft
Da Schlichting får spørsmål om menn og brystkreft har 
hun faktisk akkurat operert en mann for brystkreft. Hun 
sier at det er cirka 25 menn som får brystkreft hvert år i 
Norge. De fleste er over 60 år og de behandles i prinsip-
pet på samme måte som kvinner med brystkreft. Menn 
som oppdager en kul i brystet, tenker nok ikke først og 
fremst på at dette kan være brystkreft. 

Det er ikke uvanlig at det tar litt tid før en mann kon-
takter lege vedrørende dette og får kulen diagnostisert. 
Menn med brystkreft synes ofte det er uforståelig at de 
har fått denne kreftformen og opplever at det er litt flaut 
å få diagnosen. Det er lite kjent i befolkningen at menn 
også kan få brystkreft. 

Mange tror nok at menn som får brystkreft må være 
mer feminine enn andre siden de får denne krefttypen, 
men dette er ikke tilfelle. 

– Dette er nok også en forklaring til at disse mennene 
ikke så gjerne vil være med i lokalgrupper for menn med 
brystkreft arrangert av Brystkreftforeningen. Alle menn 
med brystkreft skal testes på om de har en arvelig form for 
brystkreft med blodprøvene BRCA1 og BRCA2. Det er en 
større hyppighet av slike genbærere hos menn med bryst-
kreft enn hos kvinner. De aller fleste studier på brystkreft-
behandling er gjort hos kvinner og vi mangler gode studier 
på behandling av menn med brystkreft, sier Schlichting.

Ellen Schlichting er selv aktiv i operasjonssalen 
og har vært kreativ i sin arbeidsmetodikk for å 
finne noe muligheter og svar for de som rammes 
av brystkreft. 
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Skappel-damene står sammen mot kreft
Dorthe Skappel sammen med 
de kreative døtrene Maria og 
Marthe ble alle både beæret og 
begeistret da de fikk forespørsel 
om å designe årets Rosa sløyfe 
for Brystkreftforeningen og 
Kreftforeningen. Og det ble en 
stor suksess på mange måter. 

– Det er helt fantastisk at det har 
vært en så stor suksess med årets 
rosa sløyfe. Vi er jo veldig beæret 
over å ha blitt spurt om å designe 
sløyfen, og når det blir en suksess 
så gir det jo mye oppmerksomhet 
og inntekter til brystkreftforskning 
gjennom Rosa sløyfe. Det føles godt 
å få være med å bidra i så stor grad, 
sier Dorthe Skappel begeistret. 

Hun forteller videre: – Jeg ble 
så overrasket, for vi gikk hardt inn i 
dette både døtrene mine og jeg, og 
ville lage noe som vi syntes var både 

kult og fint. Når det nå funker så bra, 
så blir det ekstra stas for oss!  

Årets Rosa sløyfe kommer i to va-
rianter hvor den ene er en stor bro-
sje og den andre en liten pin. Det 
er mye symbolikk i både det vakre 
uttrykket og formen. Tanken bak var 
at det skulle være noe for alle damer 
i alle ulike fasonger – den skulle bæ-
res med stolthet. 

– Noe av det jeg synes er mest 
rørende er pappaer som forteller 
meg at døtrene deres har bedt om 
å få sløyfen. Da blir jeg bare så stolt, 

Tekst: Coretrek / 
Marianne Blindheim Eriksen
Foto: J. Leikanger / Mester Grønn

“Less is more”
Schlichting følger nøye med på hva som skjer av inno-
vasjoner og forskning i sitt fagfelt, og Schlichting ser at 
det skjer mye som ikke bare er av stor betydning for den 
enkelte pasient, men også fra et helse- og samfunnsøko-
nomisk perspektiv:

– De siste 20 årene har det vært en stor økning av 
brystbevarende operasjoner og færre aksilledisseksjo-
ner. Det har vært svært gunstig for pasienter som kan 
beholde brystet sitt og som oftest bare fjerner en lym-
feknute i armhulen. De fleste kan nå behandles dagkirur-
gisk, komme raskere tilbake i jobb og slipper belastende 
senskader av den kirurgiske behandlingen. For helseve-
senet og samfunnet generelt er dette ressursbesparen-
de, sier hun.

Flere pasienter får nå kjemoterapi eller endokrin be-
handling FØR de blir operert (neoadjuvant behandling). 
Denne behandlingen medfører at svulsten skrumper hos 
cirka halvparten av alle pasientene og at enda flere der-
med kan tilbys et mindre omfattende kirurgisk inngrep 
(brystbevarende operasjon og vaktpostlymfeknuteope-
rasjon) enn dersom kjemoterapi/endokrin behandling 
blir gitt etter operasjon. Utviklingen av onkoplastiske 
teknikker (remodellering av bryst) bidrar også til at flere 
kan tilbys brystbevarende inngrep og med et godt kos-
metisk resultat.

Mer fokus på individuell behandling 
Fra sitt eget ståsted er nok Schlichting mest opptatt av 
utvikling av det kirurgiske fagområdet og klinisk rettet 
forskning, men hun og teamet hennes samarbeider også 
tett med professor Bjørn Naume (tidligere omtalt i Athe-
ne høsten 2019) og onkologer om Prosigna-testen – og 
mange andre studier rundt medikamentell behandling. 

– Vi ønsker en mer individualisert behandling for å 
unngå overbehandling av pasientene. Internasjonalt dis-
kuteres det nå om vi i noen tilfeller kan unngå å operere 
pasienter som har veldig god respons på neoadjuvant 
behandling. Foreløpig er det ikke aktuelt fordi respon-
sevaluering er vanskelig siden radiologisk diagnostikk 
og biopsitaking er for upresise. Utvikling av bedre ki-
rurgiske teknikker og evaluering av resultater av det vi 
gjør er også viktig. Kvalitetssikringsarbeid, blant annet 
gjennom deltakelse i norsk brystcancergruppe og norsk 
brystcancer-register synes jeg også er interessant, av-
slutter Schlichting.

ELLEN SCHLICHTING 

• 1984 Cand. Med.
• 1995 Dr. med.
• 1994 Styremedlem NGF
• 1996 Sekretær NGF
• 1998 Spesialist i Gastroenterologisk kirurgi
• 1998 – 2000 Første kvinnelige styreleder NGF
• 2002 – Seksjonsoverlege ved 

Gastrokirurgisk avdeling OUS-Ullevål 
• Utdannet lege med spesialisering 

innen gastrointestinal kirurgi, 
bryst- og endokrinkirurgi

• Leder i Norsk forening for 
bryst- og endokrinkirurgi

• Seksjonsleder for bryst- og endokrinkirurgi 
ved Oslo universitetssykehus

• Deltok i prosjekt som utviklet 
arbeidsflytdiagram for brystkreftpasient.  
Prosjektet fikk Designpris i 2013

• Ledet arbeidsgruppe som 
foreslo nye retningslinjer for 
rekonstruksjonskirurgi i 2012

LESS IS MORE

Foto: Julianne Leikanger 
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for det viser at budskapet bak Rosa 
sløyfe når frem også til de yngre og 
familier får en mulighet til å snakke 
om noe som kanskje kan være litt 
vanskelig, sier Dorthe.  

Suksess tross corona 
I år har gjennomføring av de typiske 
Rosa sløyfe-arrangementene vært 
utfordrende på grunn av corona. Løp 
av avlyst, konserter og auksjoner til 
inntekt for Rosa sløyfe er avlyst, og 
mange arrangementer har flyttet 
seg over til digitale plattformer. 

– Når man ikke har mulighet til å 
bidra på andre måter som å del-

ta i et løp, så kan det virke som 
at det er lett å gripe til sløy-

fen. Jeg tror også at vi har 
truffet en form for de-

sign som treffer alle de 
ulike kvinnene med 
sine ulike former som 
vi så for oss. Og med 
corona som baktep-
pe er det desto mer 
gledelig at sløyfen 
har vært så bidrags-
ytende som den har, 
sier Dorthe. 

Salgssuksess
Brystkreftforeningen og 

Kreftforeningen har virke-
lig hatt suksess med desig-

net av årets sløyfe. Brosjen ble 
utsolgt allerede tidlig i oktober 

og flere ble produsert i rekordfart 
slik at de kunne møte etterspørselen. 

– I midten av oktober fikk vi be-
skjed fra aksjonsgruppen vår om 
at det ikke bare er brosjen som blir 
utsolgt i år, og i dag sender vi ut de 
siste 600 pinsene som vi har igjen til 
nettbutikken. Vi har tømt hele lage-
ret vi har på Distribusjonspartner på 
etterbestillinger fra Mester Grønn, 
Lindex, Kid og XXL, og mange lokal-
foreninger har også etterbestilt pins. 
Nå har vi altså ikke flere å sende ut 
til noen, sier Beate Christine Wang, 
daglig leder i Brystkreftforeningen. 

Og vi kan legge til at da løpsu-
ken var over, var det registrert 10 
356 deltakere på virtuelt Rosa sløy-
fe-løp. Det er spesielt imponerende 
i et krevende år som vi er i akkurat 
nå på grunn av corona og de be-
grensningene det gir for gjennom-
føring av arrangementer og løp. 

Om Rosa sløyfe 

Målet med Rosa sløyfe-aksjonen 
er å vise solidaritet med bryst-
kreftrammede, spre informasjon 
og øke kunnskapen om brystkreft 
samt å støtte brystkreftforskning.
Rosa sløyfe-aksjonen er en interna-
sjonal folkebevegelse. I Norge står 
Brystkreftforeningen og Kreftfore-
ningen sammen om aksjonen.

Kjennemerket til aksjonen er en 
rosa sløyfe som du kan kjøpe for å 
støtte brystkreftsaken. 

Persontilpasset brystkreftbe-
handling er tema for aksjonen i 
2020, tidligere har det vært fokus 
på senskader etter brystkreft, arve-
lig brystkreft, å leve med uhelbre-
delig kreft, mammografiprogram-
met, persontilpasset behandling (i 
2012 også) og ventetid på behand-
lig og rekonstruksjon av bryst. 

Rosa sløyfe har sitt opphav i 
USA der amerikanske kvinner på 
begynnelsen av 1990-tallet krevde 
større bevilgninger til brystkreft-
forskning. Siden den gang har or-
ganisasjoner, bedrifter og privat-
personer viet oktober måned til 
Rosa sløyfe-aksjonen. 

Aksjonen har blitt arrangert i 
Norge siden 1999 og den har bi-
dratt med over 280 millioner kro-
ner til forskning på brystkreft.

Målet med Rosa sløyfe-aksjo-
nen er å vise solidaritet med bryst-
kreftrammede, spre informasjon 
og øke kunnskapen om brystkreft 
samt å støtte brystkreftforskning.

Hvert år løfter Rosa sløyfe et 
informasjonstema som skal løfte 
en viktig problemstilling innenfor 
brystkreftområdet og bidra til å 
øke kunnskapen om brystkreft.

«Vi ville lage noe som kan brukes til både 
hverdag og til fest og som oser av selvtillit» 
– Dorthe Skappel

Foto ovenfor: Julianne Leikanger
Foto til venstre: Mester Grønn 
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«Det står til liv»

Da Siri var 37 år fullammet hun sin yngste datter, som da var elleve måneder 
gammel, og gledet seg over de rolige stundene med den minste av de tre 
barna. Den mellomste var fem år og den eldste var ni. Idyllen ble brutt nesten 
over natten etter at Siri fant en kul i brystet.

– Ting skjedde så fort etter at diagnosen brystkreft var et faktum. Jeg opp-
levde det som veldig dramatisk å gå fra å amme et spedbarn den ene dagen, 
til å fjerne brystet neste dag, forteller Siri. 

Det var heldigvis ikke spredning, men det kom et lokalt tilbakefall omtrent 
to år senere da hun fant en kul i arrområdet. Så kom det et nytt tilbakefall to 
år etter det igjen med en ny kul i arrområdet. Legene mente at det var rester 
fra primærsvulsten, og Siri ble behandlet for å bli frisk. 

Så ble trappen tung å gå
Det var travle år for familien med tre små barn samtidig som Siri gjennom-

Det er tittelen på debutboken til journalist 
Siri Økland. Boken er skrevet og utgitt etter at 
hun fikk diagnosen metastatisk brystkreft, og 
ble i 2019 fulgt opp med «Den tid, den song». 

Begge bøkene har vært til god motivasjon 
for Siri, og til støtte og glede for mange 

andre – også de som ikke har brystkreft.

Tekst: Coretrek / Marianne Blindheim Eriksen
Foto: Fotofolk / Erik Thallaug
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Siri Økland

• Gift. 3 døtre på 17, 21 og 26, bor i Bergen 
• Vokst opp på Stord med mor, far og en bror
• Utdannet litteraturviter og har jobbet 

i Bergens Tidende blant annet som 
kulturjournalist og litteraturansvarlig 
frem til desember 2018 

• Ble medlem i Forfatterforeningen i 2020
• Bokdebuterte i 2017 med «Det står til liv» - 

en samling korttekster og egne fotografier, 
om brystkreft og det å ha døden fremfor seg

• I 2019 kom diktsamlingen 
«Den tid, den song»
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gikk behandling. Kroppen hennes fikk virkelig kjørt seg, 
men hun var optimistisk.  
Men så, ti år etter første runde, fikk hun konstatert spred-
ning. Uroen hadde vokst i Siri da hun plutselig ble and-
pusten av aktiviteter hun tidligere utførte med letthet. 
Hun var flink til å ta en gratis trimøkt som å ta trappen 
i lett jogg de fem etasjene opp til kontoret i Bergens Ti-
dende i stedet for å ta heisen. I en legetime på Hauke-
land nevnte hun dette, og ble umiddelbart sendt til CT 
for sjekk av lungene. 

Legene var ærlige. De sa rett ut 
at de så skygger på lungene som 
de antok var kreft, men de var ikke 
sikre og derfor måtte det utføres en 
biopsi. Utfordringen var at ingen av 
legene ville utføre biopsien - flekke-
ne på lungene var så nærme hjertet 
at de var redd det skulle gå galt. 

– Det var så mye å ta inn over seg. 
Legene ble etterhvert enige om at 
en hjertekirurg skulle operere ut en 
vevsprøve fra det de så på lungene 
mine. Det var en tøff sommer, suk-
ker Siri lett uten å virke bitter. 

Det ble konstatert spredning. Siri gikk rett over i et be-
handlingsløp som hun nå har vært i siden 2014.  

Tekst og foto ga glede
Noen år etter begynte hun på arbeidet med boken, som 
kom i gang mens hun fortsatt var i jobb med gradert 
sykemelding. Hun fikk energi og mye glede av å jobbe, 
og det samme fikk hun av å skrive dikt og fotografere. 
Tekstene er korte og intense – i boken er det en side med 
tekst og på motstående side et bilde som sammen ska-
per et rom. 

– Tanken min er at leseren kan veksle mellom de to 
uttrykkene, og kanskje reflektere over sine egne ting, 
sier Siri entusiastisk. Bildene er såkalte snap shots, øye-
blikks-bilder som fanger en situasjon der og da.

– Fotografering er utovervendt og handler om å løfte 
blikket og se verden rundt seg. Det handler om å opp-
dage et motiv som jeg ellers kanskje ikke ville sett. Det 
gir meg en glede å få input fra det som skjer rundt meg, 
sier hun.

Siri har åpenbart brukt egen erfaring i boken, men har 
ikke skrevet for å lette på eget indre trykk.

– Brystkreft er tematikken, men følelsene som oppstår 
underveis kan kanskje være gjenkjennelige for folk som 
står i andre kriser også. Sterke livsopplevelser kan ha noe 
felles, sier hun.  

Boken ble et bevis
Da boken var ferdig trykket, kjente Siri en stor glede over 
å ha gjort noe nytt. 

– Jeg hadde fått fatigue av brystkreftbehandlingen, 
og var fortsatt litt i arbeid, men 
det ble tyngre og tyngre. Boken 
ble en bekreftelse på at jeg like-
vel kunne skape noe, sier Siri. 

Bok nummer to kom ut i 2019. 
Diktsamlingen har fått tittelen 
“Den tid, den song”, og kom ut 
etter at hun var ute av arbeid. 
Boken handler ikke om kreft, 
men Siri har brukt den erfarin-
gen det er å ha en sykdom hun 
ikke blir frisk av selv om hun 
bare er 53 år. 

– Når jeg nå vet at jeg ikke blir 
gammel, har jeg nok sett meg 

mer over skulderen enn jeg ellers ville gjort. Jeg skulle 
vært midt i livet, men er dessverre nærmere slutten. Min-
ner, oppvekst, landskap  og slekters gang er bakteppet 
for diktene i boken, sier hun.  

Har en sky over seg
Siri har funnet en ro og ærlighet i det livet hun har som 
det er fint å høre henne fortelle. 

– Jeg har en sky over hodet som følger meg, men det 
regner ikke fra den skyen hver dag. Det kommer også sol 
frem. Heldigvis er det mange ting å glede seg over, og 
jeg trenger ikke lete mye for å finne glede. Jeg er veldig 
takknemlig for at jeg så langt har fått seks år etter spred-
ningen, for det er dessverre ikke selvsagt med metasta-
tisk brystkreft. 

Bortsett fra utmattelse så har Siri vært heldig og i god 
form. 

– Jeg har hatt god effekt av behandlingen, og jeg har 
leger som er åpne og diskuterer alternativer sammen 
med meg – det har vært viktig for meg. Legene mine på 
Haukeland har vært på lag hele veien. Og vi står sammen 
fremover også, avslutter hun. 

– Jeg har en sky over hodet 
som følger meg, men det 
regner ikke fra den skyen 

hver dag. Det kommer 
også sol frem. Siri Økland
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Seksualitet 
og samliv etter 

kreftbehandling
Noen opplever utfordringer med seksualitet og samliv etter 
kreftbehandling. Slik var det også for Unni og Haakon. De 
klarte å vokse sammen i stedet for fra hverandre. I boken 

deler Haakon åpent erfaringer og kunnskap de opparbeidet 
seg gjennom 10 år som pasient og pårørende. 

Boken er skrevet i samarbeid med helsepersonell fra 
Sykehus Innlandet – både leger, sykepleiere og sexologer. 

PRIS: kr 99 + frakt kr 39 
(normal pris kr 245 + frakt kr 39)
BESTILLING: Haugenbok.no 
RABATTKODE: Unni
ISBN nr: 978-82-691048-0-6
TITTEL: 100 Spørsmål med svar om 
kreft, seksualitet, samliv og sex 

Spesialpris til brystkreft-
pasienter og pårørende!
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Ny gruppe 
for menn

Menn med brystkreft og genfeil har startet 
en ny Facebook-gruppe der menn over hele 
landet kan dele informasjon og erfaringer.

Gruppen er lukket, men de som ønsker 
å delta kan kontakte Oddvar Waage 
på epost: waod51@gmail.com

ENGASJERT: Marius Renè Bentzon (29) er en av Bryst-
kreftforeningens medlemmer som er engasjert i gruppen. 
Foto: Erik Thallaug / Brystkreftforeningen. 

Distributør i Norge:

Avalon Medical AS

Biskop Jens Nilssønsgt. 5A

0659 Oslo

+47 23 03 63 70

bestilling@avalon-medical.no

www.avalon-medical.no

Ansvarlig Apotek/Bandagist:

Karin Synnøve Sømme

+47 92 82 64 82

karin@avalon-medical.no

Naturlighet 
fra Silima®
Silima brystproteser lages for hånd i et hudvennlig materiale som 
er svært behagelig, også for meget sensitiv hud. Vi vil helt enkelt 
at våre brystproteser skal kjennes så naturlige ut som mulig, ikke 
bare når det gjelder form og utseende.

Med mer enn 45 års erfaring kan vi tilby et stort utvalg av 
brystproteser slik at du skal kunne velge den som kjennes mest 
naturlig for deg.

Våre brystproteser er tilgjengelig i Bandagistbutikker og utvalgte 
apotek i hele landet. Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil vite 
mer om produktene, eller finne din nærmeste forhandler.
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Adapt Air 
En ny favoritt blant svært 

mange kvinner!

        Brystprotesen som tilpasses deg personlig ved tilførsel av luft! 
    Tilbakemeldinger fra forhandlere og sluttbrukere: 

    -Lett å tilpasse
     -Legger seg fint inntil brystveggen
     -Tilpasser seg ujevnheter, og gir fyll der det trengs
     -Føles lett og behagelig, og er enkel å bruke
     -Føles som en naturlig del av kroppen
     -Enkelt å skape et «nytt bryst» som blir veldig likt det 
      gjenværende brystet
     -Gir optimal mulighet for individuell tilpasning

       For mer informasjon, ta kontakt med din forhandler!
       amoena.no   amoena@amoena.no   Tlf: 66761280

Apapt Air protesen har vunnet 
prisen i Red Dot Award: 

Beste produkt design 2020.
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Når fornyet du deg sist?
Mimosa har fagutdannet personale med lang 
erfaring innen tilpassing av brystproteser.

VI TILBYR
    •   ET STORT UTVALG AV PROTESER OG TILBEHØR
    •   BREDT SORTIMENT AV SPESIAL- UNDERTØY OG 

BADETØY
    •   SAMARBEID MED RELEVANT FAGPERSONALE I OG 

UTENFOR SYKEHUSET
    •    HYGGELIGE LOKALER I 3. ETG. VIS À VIS RADIUM-

HOSPITALET

Du finner oss her:
Mimosa 
Oslo Cancer Cluster
Ullernchausseen 64/66, 
0379 Oslo 
post@mimosa.as

TIMEBESTILLING 
KAN GJØRES PÅ
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For mer informasjon, kontakt oss gjerne 
på 23 23 31 20 eller info@camp.no

For kvinner som trenger mer fylde midt på brystet etter 

For kvinner som trenger mer fylde midt på brystet etter 

en operasjon eller rekonstruksjon for å få symmetri.

en operasjon eller rekonstruksjon for å få symmetri.

www.camp.no

Shaper
Diamond

Diamond Shaper er en 
skallprotese som er fyldig i 
midten. Den har tynne og 
myke kanter som gir en jevn 
overflate uten synlige overganger.

De diamantformede putene 
på baksiden fremmer luft-
sirkulasjon og gir en sval 
og god følelse mellom hud
og protese.

www.bonjour-lue.com 

      
Lekre luer for alle årstider og enhver anledning 

Åse Hirsch-Nilsen, mobil 99731119 NO/BREAST/1909/0006c

Vi må snakke om

Informasjonsfilmen er et samarbeid mellom Brystkreftforeningen, sexologisk rådgiver  
og onkologisk sykepleier Randi Gjessing, professor emeritus Erik Wist og Roche Norge.

10 av 10 

bør se filmen på Roche.no

2 av 3 

brystkreftrammede har  
negative endringer i følelses-  

og seksuallivet

 

7 av 10  
har mindre lyst

1 av 4  
finner det problematisk å  
snakke med partneren sin 

om dette

2 av 3  
sier de ikke har fått 

informasjon eller hjelp i  
forhold til utfordringene

Do not copy or distribute. (2019) Roche Norge AS. All rights reserved.

NB!  
Du kan også 

bestille filmen i et 
fysisk format på 

Roche.no

ROCHE_brystkreftogseksualitet_Helside_Athena.indd   1 18.10.2019   11:58

AN
N

O
N

SE
AN

N
O

N
SE

AN
N

O
N

SE
AN

N
O

N
SE

AN
N

O
N

SE



Novartis

Vårt løfte til pasienter   
og pårørende
•  Respektere og forstå pasientens perspektiv

•  Sørge for tilgang til våre legemidler

•  Gjennomføre kliniske studier

•  Anerkjenne viktigheten av åpenhet

Pasienter og pårørende skal vite hva de kan forvente   
seg av oss. Vi forsker innen nye og innovative områder   
hvor vår innsats kan være til størst nytte.
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3 mnd behandling, kr 749,- 
6 mnd behandling, kr 1299,-

Replens er en hormonfri vaginalgel 
som er vist å ha samme effekt på 
kløe, svie, irritasjon og smerter under 
samleie som lokalt virkende østrogen. 
Omfattende klinisk dokumentasjon på 
brystkreftpasienter.

Replens har omfattende klinisk 
dokumentasjon på vaginal tørrhet  
og er blant annet 
registrert som et 
legemiddel i Sverige.

Replens brukes hver 
3. kveld og anbefales 
internasjonalt av 
gynekologer til kvinner 
som ikke vil eller 
kan bruke produkter 
inneholdende hormoner.

Replens gjenoppbygger 
slimhinnens funksjon 
og kan brukes så lenge 
som man ønsker. Hver 
eske inneholder 10 stk 
applikatorer, som tilsvarer 
en måneds behandling.

Replens 
– en veldokumentert  
hormonfri behandling  
av vaginal tørrhet. 
Lindrer underlivsplager 
effektivt.

Improving personal health

©

Bestill i dag via e-post; post@medlite.no,  
eller telefon: 33 09 62 12

like god effekt som lokal østrogenbehandling

Replens har klinisk dokumentert

* Sammenligning mellom utsalgspris på Replens i Vitus apotek og utsalgspris Replens 6 x 10 fra Medlite. Priser inkl. mva.

Eksklusivt  

tilbud til deg  

som er medlem 

av Brystkreft- 

foreningen!

Spar 
opp til 

 38%*
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Vi samarbeider med de 
beste forskerne i verden 
for å utvikle legemidler 
som kan gi kreftpasienter 
en bedre hverdag og 
redde liv.

Pfizer er et av 

verdens ledende 

innovative 

legemiddelselskap

RETURADRESSE: Brystkreftforeningen, PB 78 Sentrum, 0101 Oslo
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