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Jeg er stolt!

For kære mænd – der bliver taget hånd om os. Hvis I skulle være i tvivl, er det bare 
at bladre dette nummer af Sløjfen igennem. Og om vi kan li’ det eller ej, så tyder en 
del på, at vi har brug for, at nogen kigger lidt i vores retning – bare en gang imellem. 
I ved, det venlige skub, når en hoste har varet i lang tid, eller en skulder at træne ved, 
når en kræftbehandling er vel overstået.

I skovene ved Silkeborg kommer støtten fra frivillige, der hver uge tager med kræft-
ramte mænd ud i det grønne for at bygge op og klippe ned. Frivillige, som tager derfra 
igen med følelsen af selv at være blevet beriget.

Og på landets ”mandearbejdspladser” dukker frivillige fra ”De 7 tegn” op for at 
gøre medarbejderne opmærksomme på de vigtigste symptomer på kræft og for at 
nedbryde tabuer om krop og kræft. 

Rundt om i hele landet repræsenterer frivillige fra Kræftens Bekæmpelse vores organi-
sation på fornemste vis.

Jeg oplevede det selv på Folkemødet på Bornholm. For hvad havde et Folkemøde 
været uden de frivilliges enorme hjælp? Og hvem havde givet kræftpatienterne i Stråle-
terapien på Rigshospitalet den lille smule ekstra, det ”personlige touch”, som Suzanne 
Petri, klinisk sygeplejespecialist på Rigshospitalet, taler om i artiklen på side 10, hvis 
ikke de frivillige løftede opgaven?

Vi kan alle – ikke kun jeg – tillade os at være stolte. Stolte over, at flere end 40.000 
danskere arbejder frivilligt for Kræftens Bekæmpelse. Og stolte over, at alle arbejder 
sammen mod samme mål, nemlig at færre får kræft, flere overlever kræft, og flere får  
et bedre liv med kræft.

LEIF VESTERGAARD PEDERSEN

EN INDSATS,  
DER GIVER MENING
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COOL UDEN RØG

INTERNATIONAL  
KONFERENCE  
FOR STAFET FOR LIVET 

LYSERØD LØRDAG 
3. OKTOBER

Kampagnen Cool Uden Røg er i fuld gang. På plakater, annon-
cer og i medierne er Kræftens Bekæmpelse sammen med Oh 
Land, Medina, Mads Langer og 9 andre kendte ambassadører 
ude med budskabet om, at man kan være cool uden cigaretter. 

For at sætte gang i debatten om rygning viser kampagne-
billederne ambassadørerne med en slikkepind i munden.  
Sådan viser vi, at det er mennesker, der er cool. Ikke cigaretter.

Kampagnen opfordrer unge til at udfordre deres rygning 
med en helt ny version af appen XHALE. Samtidig inviterer 
Cool Uden Røg skoler til at deltage i en fotokonkurrence for 
elever i 7.-9. klasse.

Kræftens Bekæmpelses unge frivillige skabte opmærksom-
hed om Cool Uden Røg med events på Kongens Nytorv i 
København den 3.-4. september. Og som led i kampagnen 
besøger frivillige sundhedsformidlere i løbet af efteråret skoler, 
hvor de underviser i emnet rygning. Derudover tager de ud på 
ungdomsuddannelser og holder rygestopevents.

Læs mere om Cool Uden Røg på www.cooludenrøg.dk eller i 
gruppen ”Cool Uden Røg” på www.frivillig.dk. 

I starten af august måned blev der afholdt en international 
konference om Stafet For Livet/Relay For Life i Dallas, 
USA. Her deltog 1500 ansatte og frivillige fra hele verden. 
American Cancer Society var vært for konferencen. Fra 
Kræftens Bekæmpelse deltog Børge Koch, formand for 
Stafet For Livet Haderslev, Bjarne Heide Jørgensen, afde-
lingschef for Frivilligindsats, Finn Christensen, projektchef 
i Frivilligindsats, og Pernille Ibsen Hauge, projektleder for 
Stafet For Livet.

Børge Koch fortæller om den inspirerende 
konference:
– Det har været en stor ære og oplevelse at repræsentere de 
danske stafetter ved en så stor begivenhed, som Relay For 
Life-konferencen er. Det har givet nogle nye bekendtskaber 
og en indsigt i, hvordan andre griber det at arrangere Stafet 
For Livet an. Fx er rigtig mange af de amerikanske stafetter 
meget fokuserede på at engagere skoler og uddannelsesin-
stitutioner – både i at arrangere stafetter og selvfølgelig i 
forhold til gennemførelsen. Det er bestemt et fokuspunkt, 
som jeg personligt vil forsøge at inddrage i Stafet For Livet 
i Haderslev i 2016 og fremefter.

Lyserød Lørdag er lige om hjørnet, og tusinder af fri-
villige over hele landet er i gang med de sidste store 
forberedelser. Opfindsomheden er stor fra ishockey-
kamp i Herlev til lotteri på Langeland, mandeløb 
i Hvide Sande og verdens længste BH-guirlande i 
Solrød. 

Balloner, særlige tilbud og kreative udsmykninger 
vil præge bybilledet, når små og store virksomheder 
i uge 40 pynter op og samler ind til kampen mod 
brystkræft. 

Du kan gøre en forskel ved at deltage i Lyserød 
Lørdag-aktiviteter tæt på dig. Find dem på dan-
markskortet på lyserødlørdag.dk. 

Lad os kæmpe sammen, puste hele Danmark 
lyserød og slå rekorden på 4,1 mio. kr. fra sidste år.   
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MÆNDENE  
I SKOVEN

10 mand og en skov. Sådan nogenlunde lyder formlen på det kræftrehabilite-
ringstilbud til mænd, Silkeborg Kommune sammen med Naturstyrelsen  

og Kræftens Bekæmpelse har kørt siden marts i år. De 10 mand er en variabel 
størrelse. Nogle har deres faste gang der, mens andre kommer og går. Men  

skoven, den er ikke til forhandling. Alt begynder, og alt slutter i skoven.

TEKST OG FOTO AF RASMUS P.V. JAKOBSEN
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Det er mandag formiddag, John har tændt op 
i bålet og er netop i gang med at fylde kværnet 
kaffe på sin medbragte Madam Blå, da jeg 
dukker op. Jeg har inviteret mig selv. Til kræft-
rehabilitering i Silkeborgskovene. John Vandsø 
Jensen er frivillig i Kræftens Bekæmpelse, og 
en af hans opgaver er netop at lave kaffe til de 
10 mænd, der dukker op lige om lidt. De skal 
kløve brænde, løfte træstammer og nedklippe 
uønskede arter i skovbunden.  
Så kaffe, det skal der til, forsikrer John mig.   

Siden marts i år har Silkeborg Kommune 
sammen med Naturstyrelsen og Kræftens  
Bekæmpelse været afsender af rehabiliterings-
tilbuddet til kræftramte mænd. Udgangs-

punktet var, at når nu ingen mænd deltog i de 
traditionelle rehabiliteringstilbud, måtte man 
tænke ud af boksen – og altså helt ind i sko-
ven. 10-11 mand er i dag tilknyttet tilbuddet, 
og hver mandag og torsdag fra 10.30 til 12.30 
står den på fysisk træning, pleje af naturom-
råder og god gammeldags mandehørm – alt 
sammen under de silkeborgensiske trækroner.

Om lidt er kaffen klar
En efter en dukker de op. De fleste har været 
her før, en enkelt er aspirant. Efter en kort 
præsentation går de i gang med den fysiske 
træning, og jeg får lejlighed til at tale lidt mere 
med John.

– Lige siden jeg for ganske få år siden blev 
pensioneret, har jeg været interesseret i at finde 
noget frivilligt arbejde med en god portion 
fornuftigt indhold i. Det skulle ikke være 
noget, der bandt mig mere, end at jeg kunne 
foretage nogle af de mange andre ting, der in-
teresserer mig, og blandt andet derfor passede 
det her meget fint. Vi mødes fire til fem gange 
om måneden, og jeg hygger mig kolossalt med 
det, siger han. 

Han forklarer, at der p.t. er fem frivillige fra 
Kræftens Bekæmpelse tilknyttet tilbuddet, og 
at de hver især skiftes til at ta’ med mændene 
i skoven.

– Men det er ikke vores fortjeneste, hvis det 
her tilbud er en succes, som jeg har på fornem-
melsen, at det er. Vi sørger jo sådan set bare 
for, at der er kaffe på kanden, og så kan vi være 
med til at sætte gang i snakken, hvis det bliver 

nødvendigt. Det væsentlige er, at mændene 
her i flokken rydder kalenderen for at komme 
herud to gange om ugen. Alene fordi de får 
så meget ud af samværet med andre mænd i 
samme situation. Det er dét, der tæller, siger 
han.

Tæt på lykkelig
Sidste runde af den fysiske træning er i gang. 
Dernæst står den på naturpleje. Hér er det 
Naturstyrelsen, der udstikker retningslinjerne, 
og i dag gælder det nedklipning af de arter i 
skovbunden, der står i vejen for bærbuskenes 
vækst og trivsel. 

På vej hen til det udpegede skovområde 
hiver John mig til side:  

– Du spurgte mig tidligere, hvad jeg selv fik 
ud af at komme her. Vi havde på et tidspunkt 
en ung gut på 27 år, tidligere maratonløber, 
der en morgen sad og smilede over hele hove-
det. Han fortalte mig, at han lige havde været 
ude og løbe 10 kilometer. Det var første gang 
siden hans behandling, at det var lykkedes for 
ham, og lige dér, i det øjeblik, var han så tæt 
på lykkelig, som man kan komme. Det er jo 
blandt andet sådan nogle oplevelser, der gør,  
at det her frivilligarbejde gi’r så meget mening.

Ønsker du at høre mere om Naturkræfter,  

kan du henvende dig til:  

koordinator Gitte Haaning,  

tlf. 20 18 96 37  

mail: gih@silkeborg.dk

“Vi sørger jo sådan set  
bare for, at der er kaffe  

på kanden.”
John Vandsø Jensen, frivillig
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Selv om Region Syddanmark denne sommer 
lukkede RehabiliteringsCenter Dallund, så 
lever ånden videre. Det nyetablerede Viden-
center for Rehabilitering og Palliation tager 
over, hvor Dallund slap. Målet er at udvikle 
og forbedre de gode tanker yderligere, så de 
gavner kræftpatienter på landsplan. 

Dette efterår holder centeret de første  
uge-ophold for kræftpatienter. Tankerne bag 
– og også en del af personalet – er de samme 
som på Dallund, men nu afholdes kurserne  
på OUH’s sygehusenhed i Nyborg med ud- 
sigt over byens smukke volde og Nyborg Slot.  

Professor og overlæge Ann-Dorthe Zwisler, 
der er leder af videncenteret i Nyborg, glæder 
sig og håber, at mange vil tilmelde sig. 

– Vi hjælper patienterne, der kommer her, 
og de hjælper os. Den viden, vi får her i prak-
sis, skal være med til at løfte kvaliteten af kom-

munernes rehabiliteringstilbud på landsplan. 
På den måde bliver det ikke kun de patienter, 
som kommer her, der får glæde af den viden, 
vi har. Den skal komme alle kræftpatienter til 
gavn, fortæller Ann-Dorthe Zwisler. 

– I dag er der rehabiliteringstilbud i alle 
kommuner, men kvalitet og tilbud varierer. 
For mig er succeskriteriet at sikre, at alle kræft- 
patienter, der har brug for rehabilitering, får 
et tilbud, som svarer til den bedste viden på 
området.

Nye rammer giver nye muligheder
Ann-Dorthe Zwisler har stor respekt for, at 
Dallund gennem årene har gjort meget godt. 
Dallund formåede at favne de blødere værdier 
også, så rehabilitering ikke kun går på den 
fysiske genoptræning, men også de psykiske 
aspekter ved at få kræft. Det vil være en af 
de væsentlige erfaringer, videncenteret bærer 
videre. 

Men Dallund havde også sine begrænsnin-
ger. F.eks. var det ikke muligt at tage imod de 
svageste patienter. Derfor er tiden også kom-
met til at få udbredt den viden, der er samlet 
på Dallund, så endnu flere får glæde af det, 
forklarer Ann-Dorthe Zwisler:

– Til foråret skal vi f.eks. have de første 
ophold for mennesker med hjernetumorer  
på Ringe Sygehus. Sygdommen giver både  
den syge og de pårørende store udfordringer, 
men de får ofte ikke den nødvendige støtte, 
som det er i dag. Nu skal vi finde ud af, hvor-
dan vi hjælper dem bedst, og så skal den viden 
spredes videre ud i kommunerne.

Vil du vide mere/tilmelding:
De første ’Sæt dit liv i bevægelse’-kurser af-
holdes i oktober-december 2015. Tilbuddet er 
gratis. Læs mere og find tilmeldingsskema på 
www.dallund.dk

BAGGRUND 
Rehabiliteringscenter Dallund blev 

etableret af Kræftens Bekæmpelse i 

2001 som et forskningsprojekt. Målet 

var at sætte rehabilitering i forbindelse 

med kræft på dagsordenen og at fremme 

forskning i rehabilitering. Dallund havde 

i projektperioden stor succes med at nå 

målet. I dag har alle kommuner rehabi-

literingstilbud til kræftpatienter, og syv 

kræftafdelinger tilbyder ’Krop og Kræft’ 

med fysisk træning under behandlingen. 

Rehabilitering er i dag en kommunal 

opgave. Derfor kom rehabiliteringscen-

ter Dallund efter projektperioden på 

finansloven, og driften overgik til Region 

Syddanmark i 2013. Regionen lukkede  

i juli 2015 Dallund for at skabe øko-

nomisk råderum til at udvikle bredere 

tilbud, som også når de svageste kræft-

patienter. 

Fremover vil rehabiliterings-ophold 

foregå i Nyborg og Ringe. I Nyborg 

holdes kurser for selvhjulpne patienter, 

mens kurser for svagere patienter foregår 

i Ringe.

AF NANNA KATHRINE RIIBER

FOTO: PAVI

RehabiliteringsCenter Dallund er lukket, men de gode idéer og erfaringer er ikke 
glemt. Dette efterår slår det nye ”Videncenter for Rehabilitering og Palliation” dørene 
op for de første rehabiliteringsophold for kræftpatienter. 

NYT VIDENCENTER  
FØRER ERFARINGER FRA 
DALLUND VIDERE
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Klokken er 11, og de ansatte i virksomheden 
Radiometer er på vej til frokost. I midten af 
kantinen står Daniella Østergaard og Yaffah 
Tamar og smiler imødekommende. Daniella 
og Yaffah er frivillige i Kræftens Bekæmpelses 
lokalforening i København, som har været på 
besøg hos Radiometer hele ugen for at fortælle 
de 1.200 ansatte om de 7 tegn på kræft, og 
hvorfor det er vigtigt at gå til lægen i tide. To 
tillidsrepræsentanter fra 3F, René og Jette, står 
sammen med pigerne. Det er dem, sammen 
med lokalforeningen i København, der har 
skabt kontakten til Radiometer. 

Kend symptomerne
På bordene er der lagt pjecer og quizark ud. 
Det varer ikke længe, før den første medarbej-
der nærmer sig de unge piger med et udfyldt 
quizark. Daniella spørger, om han kendte alle 
tegnene.

– Nej, jeg vidste ikke, om blødning altid vil 
være rød, svarer han.

Daniella forklarer, hvorfor blødning også 
kan være f.eks. sort. Også Jette fra 3F lærer 
noget nyt, og de tre får sig en længere snak om 
symptomet ”blødning”.

Svar rigtigt
Yaffah nærmer sig et bord med tre mænd og 
en kvinde. 

– Har I hørt om kampagnen ”De 7 tegn”? 
spørger hun.

– Nej, men jeg kan se, at jeg heldigvis ikke 
har nogen af tegnene, svarer den ene mand. 

Yaffah forklarer dem kort om ”De 7 tegn” 
og fortæller, at hvis de svarer på quizarket, kan 
de vinde en præmie. Den ene mand virker 
pludselig lidt mere interesseret. 

– Hvad kan man vinde? spørger han.
– Vinder man kun, hvis man svarer rigtigt?
– Vi skal da vinde, lyder det fra en af de 

andre mænd.
De fire kolleger begynder at læse i pjecen 

og svare på quizarket. Den ene mand tager en 

bid af sin lasagne, mens den anden taler om 
blod i afføringen.

Handel på symptomerne
Udenfor skinner solen, og mange har sat sig 
på terrassen med den smukke udsigt over Ut-
terslev mose. Uden tøven går Daniella ud til 
seks medarbejdere.

– Undskyld, jeg forstyrrer i jeres frokost-
pause, siger hun og fortsætter med at spørge, 
om de har hørt om kampagnen. Det har de, 
men Daniella fortsætter:

– Okay, men er I også opmærksomme på, 
hvor vigtigt det er at reagere, hvis I oplever de 
her symptomer?

Senere giver Daniella udtryk for, at hun 
føler sig godt modtaget af medarbejderne.

– De er venlige, interesserede og åbne, selv 
om vi forstyrrede midt i deres frokostpause. 
Men det her handler jo også om at reagere på 
symptomer og vel egentlig om generel sundhed. 
Det er noget, folk kan forholde sig til, siger hun.

AF LOUISE HOUGAARD JAKOBSEN

Frivillige fra Kræftens Bekæmpelse har gennem længere tid besøgt virksomheder 
over hele landet for at fortælle om symptomer på kræft. Sløjfen var med, da turen gik 
til Radiometer i Brønshøj.

Symptomsnak i frokostpausen
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Sammen kan vi knække cancer
I uge 43 går Knæk Cancer løs igen for fjerde gang, og danskernes aktiviteter vil blomstre rundt om 
i landet. Kræftens Bekæmpelse og TV 2 vil i en lang række programmer sætte fokus på kræften, og 
undervejs vil pengene blive quizzet, danset og samlet ind til Kræftens Bekæmpelse. Det hele kulmi-
nerer i et stort indsamlingsshow på TV 2 lørdag d. 24. oktober 2015.

AF METTE LINDGREEN

I år vil Kræftens Bekæmpelse og TV 2 sætte mere fokus på, at 
stadig flere danskere overlever kræft, og at kræft dermed er en 
sygdom, mange lever med. Derudover vil det blive vist, hvordan 
de mere end 400 millioner kroner, der i alt er indsamlet via 
Knæk Cancer de sidste tre år, gør en forskel i de 134 projekter, 
der har fået penge af Knæk Cancer.

Det sker i ugen
TV 2 sender direkte fra Go’aften Danmark fra fem forskellige 
byer i Danmark i løbet af ugen. Og når mørket falder på, vil  
der i samarbejde med Stafet For Livet blive afholdt Tænd Et  
Lys-arrangementer flere steder i landet. 

TV 2 sender også 10 blomster-stafetter rundt i landet, som 
man håber vil skifte hænder tit og ofte og på den måde være et 
billede på, at vi alle står sammen om at knække cancer. 

I uge 42 vil man kunne købe en ny Knæk Cancer-pin. Vi 
introducerer en sølv-pin, og så lader vi den sorte pin få en pause. 
Den hvide og den sølvfarvede pin sælges i detailhandlen og i 
Kræftens Bekæmpelses webshop.

Sidste år oplevede vi stor interesse for at dele billeder, oprette 
indsamlinger og afholde events. Bag hver eneste henvendelse lå 
der en personlig historie og et stærkt ønske om at være med til 
at knække cancer. Kræftens Bekæmpelses og TV 2’s ønske er at 
nå endnu bredere ud i år, og man håber, at endnu flere danskere 
vil dele deres historie på kampagnesitet eller Facebook. Nedenfor 
fremgår det, hvor og hvordan man kan følge Knæk Cancer.

Husk at se med
… når årets ambassadører Cecilie Frøkjær og  
Morten Ankerdal byder velkommen til det store  
indsamlingsshow lørdag den 24. oktober  
kl. 20 på TV 2.

Vidste du,
… at man på kampagnesitet kan få inspiration til  

indsamlingsaktiviteter, downloade en ”Jeg støtter-badge”  

og finde fakta om kampagnen? Se mere på knækcancer.tv2.dk
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“At tage sig af folk,  
lytte til dem, det synes 

jeg er vigtigt.”
Elisabeth Haase, frivillig
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Der er kældre – mørke, trange, fugtige – og så 
er der underkældre. Hvordan skal man næsten 
beskrive dem? Endnu koldere, endnu mørkere, 
endnu mere klaustrofobiske...? Det ville nok 
have været mit bud. I hvert fald indtil den dag, 
hvor jeg som Sløjfens udsendte var inviteret på 
besøg i Stråleterapien på Rigshospitalet. Strå-
leterapien er placeret længst nede. Altså helt 
nede i underkælderen, hvor der hverken er lys, 
luft eller håb – eller det troede jeg i hvert fald.

Elisabeth Haase hedder hun. Det var hende, 
jeg skulle besøge. I underkælderen. Elisabeth 
arbejder frivilligt for Kræftens Bekæmpelse 
som modtage- og omsorgsperson i Strålete-
rapien, hvor hun vel nærmest agerer vært i 
enheden. Men meget mere om det senere.

Dér stod jeg altså. Ude foran indgangen til 
det ”dybe intet”. Iklædt varmt tøj og bevæbnet 
med lommelygte og feltrationer – sådan cirka 
i hvert fald – bevægede jeg mig langsomt ned 
ad spindeltrappen. Jeg passerede kælderen, og 
dér, endnu længere nede, kunne jeg ane skiltet: 
”Onkologisk Klinik – Afsnit for Stråleterapi”.

Liv og lys
Det første, der ramte mig, var lyset. To store 
lysskakter placeret i henholdsvis den ene og 
den anden ende af etagen genererede lys i så-
dan en grad, at havde jeg ikke vidst bedre, ville 
jeg have troet, at Stråleterapien var placeret i 
stueplan eller endnu højere.

Efter lyset kom hyggen. Det var rent faktisk 
et rart sted, ja vel nærmest hyggeligt. Planter 
placeret de helt rigtige steder gjorde selvfølge-
lig deres, men stemningen på den store, åbne 
etage var mere og andet end bare summen af 
planter og lys.

Så var det, at jeg fik øje på Elisabeth. Hun 
var i gang med fjerne brugte kaffekopper fra et 
bord. Ind imellem standsede hun sit gøremål 
for at udveksle et par ord med patienter, der 
ventede på at komme i behandling, og det var 
i løbet af disse korte dialoger, at det blev klart 
for mig, hvad der gjorde dette sted til noget 
helt andet end den mørke og dystre underkæl-
der, jeg havde haft i tankerne før mit besøg.

Der var noget medmenneskeligt over 
stedet. En fornemmelse af at blive værnet om, 
lyttet til, prioriteret. Meget ulig den forestil-
ling, jeg havde haft om ”underkælderen” og 
ja, om sundhedsvæsenet i det hele taget.

Menneske til menneske
Fremme ved receptionen møder Suzanne  
Petri mig. Hun er klinisk sygeplejespecialist 
på afdelingen og én af kræfterne bag Frivillig-
gruppen i Stråleterapien. Sammen spadserer  
vi rundt på etagen, mens hun fortæller om 
idéen bag Frivilliggruppen:

– På papiret hedder det, at de frivillige vare-
tager opgaver, der ikke er ansat personale til. 
Så de går rundt og hjælper til. Tilbyder vand 

til patienterne, lægger blade på plads. Hvis  
der er nogen, der ser søgende ud, hjælper de 
naturligvis dem, og ellers er de der bare.  
Måske hilser de på en nyankommen, måske 
siger de hej til én, de har mødt før. Og det er  
i alt dét, at frivilliggerningen udføres, forklarer 
Suzanne Petri.

– Det hele begyndte som et ønske om at 
gøre noget mere for vores patienter – skabe 
noget mere hjemlighed, og i den sammenhæng 
kan de frivillige altså noget, som vi ansatte 
ikke kan. Uanset om jeg har masser af tid til 
at tale med en patient, så står jeg der i min 
uniform, og det kan meget nemt skabe en  
eller anden form for distance. Den er der ikke 
imellem den frivillige og patienten – der er 
man bare menneske til menneske. Og i virke-
ligheden er det jo meget ofte dét, patienterne 
efterspørger – at være mere end bare et num-
mer i rækken, at blive behandlet som et men-
neske frem for kun som patient, siger hun.

Tavshed er guld
Elisabeth Haase slutter sig til os ved indgangen 
til personalekøkkenet. Det er frokosttid, men 
hun indvilliger alligevel i at svare på spørgs-
mål. Vi sætter os rundt om et bord, og hun 
fortæller mig, hvorfor hun har valgt at arbejde 
som frivillig netop hér:

– Da jeg gik på pension, ville jeg gerne lave 
noget frivilligt arbejde. Jeg talte med Kræftens 

KUNSTEN 
ER AT LYTTE

Dybt nede under Rigshospitalet kaster frivillig i Kræftens Bekæmpelse Elisabeth Haase 
medmenneskelighed og varme ud over patienterne. 

TEKST OG FOTO AF RASMUS P.V. JAKOBSEN
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Bekæmpelse om, hvad der var af muligheder, 
og så var det, at jeg blev gjort opmærksom på 
stråleterapien. Det var lige noget for mig. At 
tage sig af folk, lytte til dem, det synes jeg er 
vigtigt, siger hun.

– Men jeg har ingen særlige forudsætninger 
for at arbejde her. Man skal selvfølgelig have 
lyst til at tale med folk, og så skal man være 
lyttende. Ind imellem får vi frivillige ind, der 
taler så meget om sig selv, at de helt glemmer 
patienterne. Det dur ikke rigtigt. Der skal 
være en eller anden form for balance i det.

Patienten bestemmer
Når Elisabeth går sine runder på afsnittet, er 
det hende, der er den opsøgende. Særligt er 
hun opmærksom på, om der er nogen, der 
kommer alene.

– Så spørger jeg dem, om de vil have en 
kop kaffe eller et glas vand, og når de så finder 
ud af, at jeg er frivillig, så er der mange, der 
gerne vil tale – og det kan være om alt mellem 
himmel og jord. Men vi starter næsten aldrig 

med at tale om sygdom. Det kan så komme 
hen ad vejen, siger hun. 

– Jeg så en dag en kvinde, der sad og græd, 
så jeg gik hen til hende og spurgte, hvad der 
var galt. Hun fortalte, at hendes 18-årige søn 
lige var kommet ind til behandling, efter at 
han havde fået at vide, at han havde kræft. Dér 
skulle jeg jo bare sidde og lytte og ikke gi’ ud-
tryk for, at jeg syntes, at det var frygteligt synd 
for hende. Min opgave var at lytte til, hvad 
hun havde lyst til at tale om. Selvfølgelig kan 
man udtrykke sin empati og sympati, men det 
må være patienten, der sætter dagsordenen.

- Og ja, der er nogle hårde skæbner en gang 
imellem. Kunsten er nok at være i stand til at 
lytte uden at slæbe det hele med hjem. Det  
er det vigtigste. Og selvfølgelig er det svært  
– særligt med sådan en fyr her på 18 år. Det  
er slemt, siger Elisabeth.

Flødeskummet
Men det betaler sig. I hvert fald hvis man 
spørger Elisabeth:

– Det er min opfattelse, at de patienter,  
vi taler med, og som har lyst til at tale, får 
meget ud af, at vi er her. Jeg har fået mange, 
mange positive tilbagemeldinger, og jeg tror 
faktisk, at en del patienter er overraskede 
over, at vi rent faktisk gider tale med dem.

Samme melding kommer fra Suzanne Petri:
– Vi er et behandlingsafsnit. Der kommer 
mange patienter igennem hver dag, der er af-
sat en given tid til hver af dem, og set i det lys 
vurderer vi, at vi tilbyder en meget fin pakke. 
De frivillige er flødeskummet på lagkagen. 
De gi’r lige patienterne den smule ekstra, det 
personlige touch. Vi har endnu ikke spurgt 
patienterne, hvad de synes om tilbuddet, men 
det er tydeligt at se, at mange benytter sig af, 
at de frivillige er her. Og tilbagemeldingerne 
fra både de frivillige og personalet her på 
afsnittet er da også, at de har en oplevelse af,  
at Frivilliggruppen gør en forskel.
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NYT I 
KRÆFTENS 
BEKÆMPELSE
AF MAI BRANDI LUDVIGSEN

Hver femte kræftpatient venter for længe på at komme i behandling på landets hospitaler. Det viser 
den seneste opgørelse over kræftbehandlingen fra Statens Serum Institut. Det svarer til, at der hvert 
år er omkring 5.000 kræftsyge danskere, som ikke kommer frem til behandling på sygehusene inden 
for den tidsfrist, som Sundhedsstyrelsen har fastsat. Det er nedslående, at det gennem det seneste 
halvandet år ikke er lykkedes at skabe fremgang på området, siger direktør for Kræftens Bekæmpelse, 
Leif Vestergaard Pedersen. – Det er dårligt nyt for hver eneste af de 5.000 kræftpatienter. Og det er 
nedslående, at den manglende evne til at få behandlet patienter til tiden har stået på i lige så lang tid, som vi har opgørelser for, siger 
Leif Vestergaard Pedersen. Man ved, at hurtig behandling af kræft vil forbedre patientens mulighed for at overleve, og der er enighed 
om, at ni ud af ti kræftpatienter skal i behandling inden for den tidsfrist, som er fastsat i pakkeforløbene. 

HPV-vaccinen vil redde mange danske kvinders liv og har 
langt flere fordele end ulemper. Kræftens Bekæmpelse er ikke 
i tvivl. Men det vil tage år, inden alle de gode resultater vil 
være synlige. Imens ruller debatten om bivirkninger jævnligt 
gennem både sociale og traditionelle medier. De triste historier 
om unge sygdomsramte piger gør indtryk i Kræftens Bekæm-
pelse. Når foreningen alligevel anbefaler HPV-vaccinen, bygger 
det på den enorme dokumentation, som efterhånden ligger 
bag. På verdensplan er der i dag blevet vaccineret 72 millioner 
mennesker, og det har givet et stort datagrundlag at vurdere 
vaccinen ud fra. Alle de anerkendte lægelige og forskningsba-
serede organisationer, som vi normalt baserer vores viden på, 
siger klart, at man bør få vaccinen. 

Det er ikke ensbetydende med, at kvindernes historier ikke 
skal tages alvorligt. Eller at der ikke er bivirkninger ved HPV-
vaccinen. Det kan der være ved alle vacciner og ved al medicin.

Kræftens Bekæmpelse tager det også meget alvorligt, at 
mange danskere lige nu er usikre på vaccinens sikkerhed. 
Derfor gælder det om at ramme den svære balance, det er både 
at anerkende de unge pigers symptomer og holde fast i det 
lange mål: At undgå at så mange danske kvinder får kræft i 
livmoderhalsen. 

Kræftens Bekæmpelse har udviklet en ny app, Liv med Kræft. 
Appen er til kræftpatienter og indeholder en række værktøjer, 
der giver overblik over hele kræftforløbet. Med appen kan man 
holde styr på medicin, bivirkninger, aftaler, og man kan få 
inspiration til træning og meditation. 

Liv med Kræft er en videreudvikling af en tidligere app 
med samme navn. Ud over de nye redskaber indeholder den 
også elementerne fra den tidligere version som en notesbog, en 
spørgsmålsliste og overblik over Kræftens Bekæmpelses tilbud 
om rådgivning eller aktiviteter for patienter og pårørende. Ap-
pen er gratis og kan downloades i App Store eller Google Play.

I lang tid har politikere og medier diskuteret registrering af 
patientdata, herunder om oplysningerne bliver misbrugt. 
Kræftpatienter og pårørende er imidlertid ikke bange for, at 
sundhedsvæsenet deler oplysninger, og at de anvender data til 
forskning og kvalitetsudvikling. Det viser en rundspørge blandt 
Kræftens Bekæmpelses brugerpanel, hvor 446 kræftpatienter, 
pårørende og efterladte har givet deres besyv med. 

Næsten halvdelen af deltagerne i rundspørgen fortæller, 
at de har oplevet, at den læge, de talte med på hospitalet, ikke 
havde de nødvendige oplysninger. De ønsker, at journalen 
er komplet og tilgængelig, og at sundhedsprofessionelle har 
mulighed for at dele oplysninger med hinanden på afdelingen, 
hospitalet og på tværs af regionerne. Rundspørgen viser også, at 
patienter ønsker bedre adgang til egne data, ligesom et flertal af 
deltagerne i høj grad gerne ser, at deres praktiserende læge får 
bedre adgang til data om patientens sygdomsforløb. 

INGEN FREMGANG I VENTETIDER

DEBAT OM BIVIRKNINGER  
STJÆLER BILLEDET

HOLD STYR PÅ KRÆFT-
FORLØBET MED NY APP

KRÆFTRAMTE ØNSKER, AT PERSON-
LIGE SUNDHEDSDATA DELES
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HAR DU EN GOD HISTORIE? 
SKRIV TIL SLOEJFEN@CANCER.DK

Fantastisk Stafet For Livet-år!
Over 50.000 frivillige, Fightere og holddeltagere har indtil 

videre deltaget i Stafet For Livet i 2015. Dermed er Stafet For 

Livet blevet Kræftens Bekæmpelses største frivillig-aktivitet. 

Sæsonen gik i gang i maj måned, og de sidste stafetter 

runder sæsonen af i september. Det har været en sæson 

fuld af håb, glæde og tid til at mindes, og i alt 48 byer været 

vært for Stafet For Livet i 2015. En frivillig fra Stafet For Livet 

Esbjerg fortæller: – Det bedste ved at være frivillig i Stafet For 

Livet er, at vi alle kæmper for den samme sag – at jeg kan se, 

at min indsats gør en forskel, og hele oplevelsen i det døgn, 

hvor det står på.Næste år er ambitionen at have Stafet For 

Livet 60 steder rundt om i Danmark. I 2016 kommer der for-

håbentlig nye stafetter i Aars, Hadsund, Skjern, Hedensted, 

Skanderborg, Aabenraa, Kalundborg, Ringsted, Maribo, Ishøj, 

Ballerup og Holbæk Kommune.

Læs mere på stafetforlivet.dk

Køge kvitter smøgerne – gør din kommune også?
Køge Kommune var i foråret pilotkommune i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse med fo-

kus på markedsføring af rygestop i nye miljøer. Det blev blandt andet til lodtrækning i bankohal-

len, rygestopkursus i Fitness World og en rygestopkonkurrence i Teaterbygningen. Lokalforenin-

gen i Køge og formand Guri Bøtting spillede en afgørende rolle i aktiviteterne. Ikke mindst ved 

konkurrencen i Teaterbygningen, der foregik på caféaftener mellem flere samtidige rygestophold. 

Undervejs stod frivillige kræfter for lækker forplejning. De fik stor ros for indsatsen fra deltager-

ne, der nød godt af hjemmebagte boller, frisk frugt og nødder. Ved slutningen af det 8 uger lange 

forløb var 6 ud af 10 blevet røgfri. Projektet skal nu afprøves i samarbejde med andre kommuner 

og frivillige. Vil du og din kommune deltage, så skriv til mejding@cancer.dk.

Læs mere på cancer.dk/kommunenkvitter  I   Læs portræt af Guri Bøtting på bagsiden. 

En ildsjæl takker af
Det var et farvel til én af de helt store ildsjæle, da Ronald 

Breindahl i august i år, efter mere end 22 år i Kræftens 

Bekæmpelse-regi, fratrådte sin stilling som bestyrer af Igen-

butikkerne i Århus, Randers og Herning. Gennem de seneste 

to år har et ”glidende generationsskifte” været i gang. Et  

generationsskifte, hvor Ronald Breindahl gradvist har over-

givet ledelsen til Kenneth Johansen, og i august i år blev 

stafetten altså så givet endeligt videre til Kenneth Johansen.    
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Skyggelounge, festivalhatte og masser  
af solcreme på Roskilde Festival
Solkampagnens 19 frivillige indtog Roskilde Festival 

2015 med stil. Det gode vejr gav de frivillige ekstra 

travlt med at minde Roskilde Festivals egne frivillige 

om at søge skygge mellem 12 og 15, huske solhat og 

bruge solcreme. Indsatsen er et samarbejde mellem 

festivalen og Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens 

Solkampagne, og formålet er at skabe endnu bedre 

rammer for de frivillige på festivalen. De frivillige er 

meget udsatte i forhold til solen, da mange af de 

frivilliges arbejdstimer bliver brugt udenfor – uden de 

store muligheder for at finde skygge. Mange glem-

mer også at pakke solhat og solcreme, når de tager 

på festival. De mange solskinstimer og manglen på 

skyggesteder gjorde, at de frivillige fra Solkampagnen 

havde travlt. De delte derfor ud af både solcreme 

og hjemmelavede solhatte til både Roskilde Festivals 

egne frivillige og til festivalens gæster. 

KNÆK CANCER-PIN
Knæk Cancer-pin formet som 
en blomst, der symboliserer 
håb. Fås i sampak med 2 hvide 
og 2 elegante sølvfarvede. 
Sælges fra uge 42 

Pris: 100,- kr.

HAMMERSHØI-SKÅL
Hammershøi-skålen fra Kähler 
er udført i et klassisk og enkelt 
design. Skålen måler ca. 8 cm 
i højden og 13 cm i bredden. 
Fås i flere farver. 

Pris: 149,- kr.

ØRERINGE  
MED EMALJEHJERTE
Klassiske creol-øreringe i ster-
lingsølv med hjertevedhæng 
i emalje.  Måler ca. 1,5 cm 
i ringen og 1,5 cm i hjertets 
bredde. Fås i flere farver. 

Pris 49,- kr..

STØT BRYSTERNE- 
TØRKLÆDE
Årets lækre Støt Brysterne-
tørklæde i 100 % viskose twill. 
Måler 100 x 200 cm og fås i 
to farver. 

Pris: 199,- kr.

HOLMEGAARD- 
LANTERNE
Holmegaards populære lanterne 
i klart glas og med læderrem er 
på tilbud i oktober måned. Flere 
størrelser. 

Normalpris fra: 299,- kr.
Udsalgspris fra: 149,- kr.

WEBSHOPPEN
Vi har fundet skønne nye varer frem i webshoppen til efterårets hyggelige stunder – til selvforkælelse, pynt i hjemmet eller som 
gave til en, du holder af. I anledning af Støt Brysterne kan du også finde mange nye varer, der støtter kampen mod brystkræft, 
og fra uge 42 kan du købe den eftertragtede Knæk Cancer-pin i den nye elegante sølvfarvede udgave. 
Se alle varerne på www.købogstøt.dk

WEBSHOP

MÅNEDENS 
TILBUD  

I OKTOBER



– At kunne se, at man gør en forskel, er en stor 
glæde og hele arbejdet værd. Det skal være sjovt, 
og det er samarbejdet med de andre frivillige. 
Det sociale imellem os er alfa og omega for suc-
cesen. Det giver glæde! Det gælder lige fra små 
aktiviteter, som ”bare” at stå på torvet i Køge 
med alle de forebyggende kampagner, og til Ly-
serød Lørdag eller at komme med i TV 2’s store 
indsamlingsshow, siger Guri Bøtting.

Alsidige aktiviteter
Lokalforeningens medlemmer deltager i alle 
forebyggende kampagner. De oplyser om rådgiv-
ninger og har altid et lotteri med, når de er ude. 
Walkaton, frivillige på julemarked, Træd til eller 
Stafet for Livet. Køge lokalforening emmer af 
aktivitet og effektivitet. 

Guri har et stort netværk i Køge og omegn, og 
så kan hun godt lide at være med til at igangsætte 
endnu mere nyt med perspektiv i. Når der skal 
startes nyt og skaffes lokale kontakter, så er den 
venlige og travle organisator Guri i sit es. 

I foråret 2015 var hun med til at søsætte en 
konkurrence om rygestop – i projektet ”Køge 
kvitter smøgerne”. Det var i et samarbejde mel-
lem kommune, områdekonsulent og ansatte fra 
Kræftens Bekæmpelse. I den lokale konkurrence 
– et 8-ugers forløb i Teaterbygningen – spillede 
Guri en central rolle. Rygestoprådgivere stod for 
udførelsen sammen med borgere, som ville være 
røgfri. Andre frivillige stod for forplejning. Lo-

kalforeningen trak lod om opmuntrende præmier 
hver gang.  

I det daglige er Guri pædagog i en SFO i na-
bokommunen. Et job, som hun også trives med. 
Job og frivillighed forenes fint, der er travlt begge 
steder hele tiden.

Lokalforeningerne trækker et stort læs 
– og vil det gerne
– Det er vigtigt, at Kræftens Bekæmpelse fortsat 
lytter til os fra lokalforeningerne, og at vi bliver 
inviteret med i arbejdsgrupper, hvor vi kan 
bidrage med vores erfaringer. Fra at være en 
lokalforening med landsindsamling og fire årlige 
markedsdage på torvet er vi nu en virksomhed 
med rigtig mange frivillige og et hav af arrange-
menter året rundt. I 2014 samlede vi næsten  
1 million kroner ind til Kræftens Bekæmpelse  
her fra Køge, fortæller Guri med et smil.

I HVERT NUMMER AF SLØJFEN TEGNER VI ET PORTRÆT AF EN FRIVILLIG. HAR DU IDÉER TIL EN FRIVILLIG, DER HAR 
GJORT EN SÆRLIG BEMÆRKELSESVÆRDIG INDSATS, HØRER VI MEGET GERNE FRA DIG PÅ SLOEJFEN@CANCER.DK

 
EN FRIVILLIG 

I FOKUS

GURI BRÆNDER FOR FOREBYGGELSE 
OG LOKALPOLITISK ARBEJDE

AF KARIN MEJDING

FOTO: KIM BRANDTBERG OLSEN

ID-NR: 46753

Formand i Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Køge Guri Bøtting har 
været med i lokalforeningen i 24 år og var indsamler i tre år forud for 
dette. Guri var med til at starte lokalforeningen sammen med sin mand 
Kurt. De første mange år var han formand, nu sidder hun på posten.




