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Kære Læser 

Vi går et efterår i møde med fokus på myelomatose. 

September er blodkræftmåned, hvor vi via de svar, vi har fået i den 

brugerundersøgelse, vi har lavet sammen med patientforeningen Lyle, 

vil prøve at få fokus på, hvad der giver livskvalitet, og hvordan det er at 

leve med myelomatose både som patient og som pårørende. – og 

komme med indlæg via pressen og også gerne politisk. Mange af jer har 

bidraget til undersøgelsen, - tak for det.  

Der er seminar i efteråret. Navne på foredragsholdere og program for 

dagen er inde i bladet. 

Der er planlagt netværksmøder med høj aktivitet i efteråret, hvor alle er 

meget velkomne. 

Det er nu også netværksmøder for yngre myelomatosepatienter i Vest, 

og der vil i august være opstart af netværk i Herning for Midt-og 

Vestjylland. Indbydelsen kan ses inde i bladet. 

  

Citat: ”De mennesker som har fået mest ud af deres liv, er ikke dem, 

som har levet i hundrede år, men dem, som har levet hvert minut ”–

 Colette 
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    DMF & IMF myelomatose seminar   

             For patienter og pårørende 

Hotel Comwell Middelfart 

Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 

 

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 09.15 - 16.00 

 

Det er en glæde, at Dansk Myelomatose Forening og International 

Myeloma Foundation (IMF) endnu en gang kan invitere patienter og 

pårørende til seminar om Myelomatose. Formålet er at lære mere om 

myelomatose, at udveksle erfaringer samt at få svar på spørgsmål. 

I løbet af dagen vil bl.a. følgende emner blive berørt: 

 Myelomatose – generelt om sygdommen 

 Knoglesygdommen 

 Livskvalitet ved myelomatose 

 Behandling af myelomatose – nu og i fremtiden 

 Forskning i udlandet 

 Kliniske studier i Danmark  

Der vil være deltagelse af danske myelomatoselæger fra flere af de 

største centre i Danmark; overlæge Bo Amdi fra Roskilde Sygehus, 

afdelingslæge Lene Kongsgaard Nielsen fra Aarhus Universitetshospital 

og professor Niels Abildgaard fra Odense Universitetshospital. 
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Vi får i år besøg af professor Philippe Moreau fra Nantes i Frankrig. 

Philippe Moreau er en meget aktiv myelomatoselæge og -forsker. 

Philippe Moreau indgår i ledelsen af alle de store franske myelomatose 

studier. Den franske myelomatosegruppe har i årevis været helt i front 

med hensyn til at vise værdien af mange nye behandlinger ved 

myelomatose. Blandt andet var den franske gruppe først med at vise 

værdien af højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, som vi også kalder 

transplantation med egne stamceller. Lige nu er franskmændene med i 

afprøvningen af vigtige nye stoffer, f.eks. antistoffer. Philippe Moreau 

er desuden en livlig og engageret underviser – så det skal nok blive en 

spændende dag i Middelfart.  

Vi håber, at det bliver en udbytterig dag for alle. Der serveres 

morgenmad fra kl 9.15 og selve programmet (se næste side) starter kl. 

10.00. 

Tilmelding til Anne-Grethe Winther 

Telefon 27 27 66 61 eller mail: kasserer@myelomatose.dk 

 

 

 

 

  

mailto:kasserer@myelomatose.dk
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DMF & IMF myelomatose seminar 

Program 

 
Moderator: Professor Niels Abildgaard, Odense Universitetshospital 

 
09.15 Ankomst og kaffe 
 
10.00 Velkomst 

Kaja Schmidt, Dansk Myelomatose Forening og 
Nadia Elkebir, IMF 

 
10.15 Generelt om myelomatosesygdommen samt 

knoglesygdommen inkl. spørgsmål  
  Overlæge Bo Amdi Jensen, Roskilde Sygehus 
 
11.15 Strække ben pause 
 
11.30  Livskvalitet ved myelomatose – præsentation af et nyt 

nationalt projekt inkl. spørgsmål  
Afdelingslæge Lene Kongsgaard Nielsen,  
Aarhus Universitetshospital  

 
12:15 Frokost 
 
13:15 Behandling af myelomatose – herunder nye behandlinger 

inkl. spørgsmål  
Professor Philippe Moreau, Universitetshospitalet i Nantes, 
Frankrig - oversættelse ved Niels Abildgaard, Odense 
Universitetshospital 

 
14:45  Kaffepause 
 
15.15 Nye behandlinger i Danmark, - herunder pågående 

afprøvninger inkl. spørgsmål  
Professor Niels Abildgaard, Odense Universitetshospital 

 
16.00  Afslutning 

Kaja Schmidt, Dansk Myelomatose Forening 
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Opfølgning og kontrol af myelomatose fra 2015 
– det nye nationale program for kontrol og opfølgning af myelomatose 

 

af  

Niels Abildgaard 

Professor, overlæge 

Formand Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG) 

Odense Universitetshospital 

 

 
 

Jeg har i 2013-2014 indgået i det nationale udvalg for ”opfølgning af 

kræft” med særligt ansvar for at anbefale og beskrive de lægefaglige 

indsatser ved myelomatose. De Danske Regioner og sygehuse skal her 

sidst i 2015 sikre iværksættelse af de nye opfølgningsprogrammer. Det 

samlede dokument for myelomatose er offentliggjort på 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside og kan nås via dette link: 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/opfoelgningsprogram-

for-myelomatose. I det følgende gennemgår jeg i en kortere version det 

vigtigste indhold i dokumentet.   

 

Jeg ved, at en del patienter med myelomatose er bekymrede for, om de 

nye retningslinjer kommer til at betyde en forringelse af kontrollen af 

deres sygdom. Derfor vil jeg starte med at slå fast, at det på ingen måde 

er tilfældet. Kontrollen af sygdommen forbliver god og vil fortsat have 

sin basis i den hæmatologiske afdeling ledet af myelomatose-ansvarlig 

speciallæge og udført af et team af myelomatose-kyndige læger og 

sygeplejersker. Ved nogle kræftformer lægger programmet op til, at 

efterkontrol af kræftsygdommen kan overgå til egen praktiserende læge, 

men det anbefales ikke ved myelomatose. 

 

Myelomatose er en meget kompleks sygdom. Sygdomsaktivitet kan 

vise sig på mange forskellige måder, og der er næsten ikke to patienter, 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/opfoelgningsprogram-for-myelomatose
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/opfoelgningsprogram-for-myelomatose
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som er ens i deres forløb eller har de samme symptomer på 

sygdommen. Myelomatose er også en ret sjælden sygdom. Fra lægelige 

side har vi derfor anbefalet, at kontrol af sygdommen fortsat skal foregå 

i den hæmatologiske afdeling hos myelomatose kyndig speciallæge.     

 

Kontrollen af myelomatose bliver ikke forringet – men bliver den 

bedre? 

 

Ja, det tror jeg, den gør. Først og fremmest bliver kontrollen mere 

ensartet i landet. Det har været et af formålene med det nye program at 

skabe national ensartethed i tilbuddene om kontrol, herunder for hvilke 

blodprøver og hvilke scanningsundersøgelser, som bør tages, samt 

hvornår de bør tages.  

Herudover har det været vigtigt at øge opmærksomheden på, at en 

myelomatosepatient ikke kun møder til kontrol for at sikre, at 

myelomatosen er i ro, men at der også er en række andre behov og 

hensyn, som skal varetages. Derfor bliver programmet ikke kaldt 

”kontrol af kræft” men i stedet ”opfølgning af kræft”. Det nye program 

skal øge fokus på en række andre aspekter ved det at have myelomatose 

og have modtaget behandling herfor. Det kan f.eks. dreje sig om en plan 

for genoptræning og rehabilitering, psykosocial støtte mv.  

 

Hvad indgår i det nye program? 

 

Følgende vigtige aspekter skal fremover indgå i opfølgningen af 

myelomatose: 

 Tidlig påvisning af tegn på tilbagefald af sygdom, 

sygdomsforværrelse og behandlingskrævende sygdom 

 Afhjælpning af fortsatte symptomer på sygdoms- eller 

behandlingsfølger 

 genoptræning og rehabilitering med særlig fokus på de typiske 

følger efter myelomatose og behandlingen heraf 

 Gennemførelse af understøttende behandling, herunder bisfosfonat 

behandling som knoglebeskyttelse og evt. immunglobulin 

behandling som infektionsprofylakse 

 Psykosocial støtte, herunder hjælp til at ”leve” med kronisk 

kræftlidelse’ 
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 Patientuddannelse med fokus på selvhjælp til håndtering af 

komplikationer og oplæring i opmærksomhed overfor symptomer 

på sygdomstilbagefald 

 Støtte af pårørende 

 Forskning (protokol) i effekt vedligeholdelsesbehandling, 

understøttende behandling og i evt. senfølger af behandlingen.  

 

Behovet for hjælp og støtte indenfor de enkelte områder vil være meget 

forskelligt fra patient til patient. Den konkrete opfølgning af en 

myelomatosepatient skal derfor individualiseres og planen for 

opfølgning skal bero på en konkret behovsvurdering. Denne 

behovsvurdering foretages på bestemte tidspunkter i forløbet, f.eks 2-3 

måneder efter afsluttet højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, eller 3-

4 uger efter afsluttet ikke-intensiv behandling.  

 

Individuel vurdering af behovet for opfølgning og indsatser 

 

Det er meningen, at patienten skal indgå aktivt i denne 

behovsvurdering. En plan for den individuelle opfølgning skal 

udarbejdes i dialog og samarbejde mellem læge, sygeplejerske, patient 

og pårørende.  

 

En patient med myelomatose har ikke kun brug for at vide, om 

sygdommen er i ro eller om der kan være tegn på tilbagefald af 

sygdommen. Vedkommende har også brug for støtte, herunder viden 

om, hvordan de selv kan handle, hvad de skal være opmærksomme på i 

forhold til symptomer, senfølger samt psykosocial støtte.  

 

For patienterne er det væsentligt, at de ved behov kan få kontakt med 

relevante fagpersoner. Kontinuitet ift. kontakt med sundhedsvæsenet, 

information m.v. er vigtig for patienten. Det nye program anbefaler 

overvejelser om brug af nye teknologiske muligheder i opfølgningen af 

patienterne, f.eks. ved brug af officiel mailboks, som læses og besvares 

på bestemte tidspunkter, telefonisk opfølgning, opfølgning via Skype 

m.v.  
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Hvad er vigtigt for dig at være opmærksom på i forhold til 

sygdommen? 

 

Næsten alle patienter med myelomatose vil før eller siden opleve 

tilbagefald af sygdom, og når behovet for ny behandling er til stede, vil 

ny behandling som regel igen kunne bringe sygdommen tilbage i en 

rolig fase, inden fornyet aktivitet opstår igen. Patienten vil derfor have 

behov for en livslang opfølgning. 

 

I opfølgningsfasen er det vigtigt, at patienten selv er opmærksom på 

typiske symptomer på myelomatose. Dels skal disse symptomer nævnes 

for lægen eller sygeplejersken ved kontrolbesøg; dels skal visse 

symptomer give anledning, at man som patient umiddelbart tager 

kontakt til ambulatoriet og fortæller om symptomerne. Der kan være 

behov for at fremskynde kontrol eller gennemføre hurtig røntgen eller 

scanningsundersøgelse. 

 

Følgende symptomer bør medføre umiddelbar kontakt til ambulatoriet, 

hvor du går til opfølgning: 

 Nedsat muskelstyrke i begge ben; det kan f.eks. vise sig som 

nytilkommen gangbesvær, eller at du ikke er i stand til at støtte på 

benene 

 Problemer med at komme af med vandet; altså at du ikke er i stand 

til at tisse 

 Problemer med at holde på afføringen 

 

De nævnte symptomer kan være første tegn på trykpåvirkning af 

rygmarven. Der vil være behov for at udføre akut 

scanningsundersøgelse af rygsøjlen.  

 Hvis du oplever dybe smerter i bryst- eller lænderyg, evt. med 

fornemmelse af båndformede smerter rundt om brystkassen eller 

maveregionen. Smerter kan vise sig i dagtimerne eller om natten når 

du ligger i sengen.  
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Dette kan det tilsvarende være tegn på truende tryk mod rygmarven, og 

du skal straks kontakte ambulatoriet. 

 Andre nytilkomne smerter i bevægeapparatet. Det kan dreje sig om 

uprovokerede smerter, som er dukket op uden forklaring, f.eks. 

smerter i skulder eller hofte. Hvis det skyldes truende myelomatose 

skade på knogle, vil smerten ofte blive værre når knoglen bruges 

eller belastes, og blive bedre når knoglen hviles, f.eks. når man 

sidder eller ligger ned. Hvis en sådan smerte holder ved, altså ikke 

går over inden for et par dage bør du også kontakte ambulatoriet. Vi 

kan alle opleve en forbigående muskelsmerte efter en uvant 

belastning eller løft, men hvis smerten fortsætter, bør du kontakte 

ambulatoriet.  

 Hvis du oplever pludselige, stærke smerter i en knogle kan der være 

tale om et knoglebrud, og du bør kontakte ambulatoriet. Der skal 

formentlig gennemføres røntgen- eller scanningsundersøgelse af det 

smertevoldende område.  

 

I forbindelse med dine opfølgnings besøg i ambulatoriet skal du specielt 

nævne hvis du har ændringer i velkendte symptomer eller har oplevet et 

eller flere af følgende symptomer: 

 Forværrede smerter fra et område, hvor du er vant til at have ondt 

 Nytilkomne smerter 

 Nytilkomne eller forværrede føleforstyrrelser eller 

stikkende/prikkende fornemmelse i et område 

 Ændring i tarmfunktionen med nytilkommen tendens til hård mave 

eller løs mave 

 Vægttab eller vægtstigning 

 Træthed eller svimmelhed  

 Svimmelhed, når du rejser dig 

 Nytilkommen åndenød, f.eks. ved trappegang  

 Observerede ændringer i hud eller slimhinder 

 Ændring i vandladning, herunder hyppigere vandladning eller urin 

der skummer mere end normalt 

 Hvis du har følt nogle knuder  
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Herudover er det vigtig at vide, at ethvert nytilkomment symptom bør 

nævnes for din læge eller sygeplejerske ved besøget. Myelomatose er 

en kompleks sygdom, og der kan være sjældne symptomer, som kan 

være knyttet til sygdommen. Det kan være et symptom, som du ikke 

selv mener har noget med sygdommen at gøre, men som alligevel kan 

have det, og det vil den erfarne myelomatose læge kunne vurdere. 

 

Hvordan sker opfølgningen? 

 

Ifølge det nye program skal patienter med myelomatose som sagt fortsat 

følges i hæmatologisk afdeling. 

Den myelomatose ansvarlige speciallæge, som var ansvarlig for din 

behandling, er også ansvarlig for at koordinere og fordele opgaverne af 

opfølgningen. Sygeplejersker med specialviden om myelomatose kan 

blive inddraget i den enkeltes opfølgningsprogram.   

Det individuelle program for opfølgning vil tage hensyn til en række 

ting. Hyppigheden af opfølgning vil afhænge af forandringer i 

blodprøverne over tid, patientens symptomer, herunder komplikationer 

til sygdom og behandling og den forventede risiko for tilbagefald. F.eks 

anbefales hyppigere opfølgning af patienter, som tidligere har oplevet 

tilbagefald af sygdommen.  

 

Den generelle anbefaling er: 

 Ambulant opfølgning hver 3. måned for velbefindende patienter i 

remission efter primær behandling. Ved fortsat stabil remission i 3 

år kan opfølgningen gradvist mindskes til hver 4.-6. måned. 

 Ambulant opfølgning hver 4.-6. uge for velbefindende patienter i 

remission efter 2. eller senere linje behandling. 

 Fremmøde til understøttende behandling med bisfosfonat 

(zoledronsyre (Zometa), pamidronat, pamifos), immunglobuliner, 

planlagt vedligeholdelsesbehandling mv. kan hos velbefindende 

patienter gennemføres ved sygeplejerske.  

 Tilbagefald af sygdom konstateres oftest ud fra blodprøvesvar. Hvis 

tilbagefaldet sker langsomt og sløvt, vil der ikke altid være behov 

for at starte behandling med det samme. Hos sådanne patienter 

anbefales til gengæld hyppigere fremmøde til opfølgning. Ved tegn 
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på begyndende sygdomsaktivitet øges derfor opfølgningen til hver 

2.-4. uge. 

 

Lægens opsporing af tilbagefald af sygdom  
 

De symptomer du beretter for lægen – eller som lægen spørger ind til 

ved besøget – indgår i lægens vurdering af om din sygdom fortsat er i 

ro.  

Herudover tages der blod- og urinprøver for at undersøge tegn på 

sygdommen.   

Det er sjældent nødvendig at udføre knoglemarvsundersøgelse for at 

holde øje med sygdommen.  

Røntgenundersøgelser udføres ved behov, hvilket vil sige ved smerter 

eller mistanke om tilbagefald af sygdom.   

Scanningsundersøgelser udføres ved mistanke om sygdomsaktivitet i 

knoglerne. Specielt vil scanningsundersøgelse være vigtig, hvis 

almindelig røntgen undersøgelse ikke giver forklaring på symptomer fra 

bevægeapparatet.  

Der udføres også scanningsundersøgelse, hvis der opstår stærke 

rygsmerter eller mistanke om tryk mod rygmarven.  

PET-CT scanning er en nyere type scanningsundersøgelse. PET-CT 

scanning overvejes ved uklare symptomer eller usikre 

billeddiagnostiske fund. Specielt har PET-CT værdi ved mistanke om 

myelomatosesvulst udenfor knoglemarven.  

 

Senfølger ved myelomatose 
 

Efter endt behandling og start af opfølgningsprogrammet vil de fleste 

patienter have nogle gener, som enten skyldes komplikationer til 

sygdommen eller til den givne behandling. Det kan f.eks dreje sig om 

 følger efter knogleskader, herunder rygmarvsskade   

 følger efter højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, som ofte har 

medført stort vægttab og funktionstab, langvarig diarré, og tidlig 

overgangsalder hos yngre kvinder 

 senfølger efter nerveskadende behandling med bortezomib 

(Velcade) eller thalidomid med føleforstyrelser, smertefuld 

prikken/stikken eller muskelsymptomer 
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 angst, depression, hukommelses- og koncentrationsbesvær 

 eksistentielle problemer  

 påvirket/ophørt sexliv og risiko for nedsat fertilitet (begge køn) 

 træthed og søvnproblemer 

 hjerte- eller nyreproblemer pga. aflejringssygdom (amyloidose) 

 

Ved den individuelle behovsvurdering skal disse og andre forhold 

gennemgås, og der skal lægges individuel plan for indsats til lindring og 

forbedring, bl.a. via genoptræning og rehabilitering.  

 

Rehabilitering, lindring, psykosocial støtte og egenomsorg  

 

Opfølgningsprogrammet for myelomatose beskriver følgende indsatser 

inden for disse aspekter. Bemærk, at oplægget indebærer øget indsats 

allerede tidligt i forløbet, altså allerede under den indledende 

behandling og ikke alene i opfølgningsforløbet. 

 

Formålet med rehabilitering er primært: 

 at patienten får viden om sygdom, behandlingsforløb og 

bivirkninger/ senfølger 

 at patienten får indsigt i egne og andres reaktioner og handlinger 

 at patienten tværfagligt støttes; herunder psykosocialt og i forhold 

til egenomsorg  

 

Den tidlige rehabiliterende indsats indebærer, at patienten fra diagnosen 

løbende vurderes i forhold til rehabiliteringsbehov, og at der for 

patienter med behov udarbejdes en specifik plan for rehabilitering. 

Planen afstemmes med patient og pårørende.  

 

Undervisning i egenomsorg gives så tidligt i behandlingsforløbet som 

muligt. Undervisning tilbydes med henblik på, at patienten får viden om 

og handlemuligheder i forhold til håndtering af fysiske, psykiske og 

sociale problemstillinger som følge af diagnose og behandling. I 

samarbejde med patienten vurderes det, om der er behov for evt. 

genoptræningsplan, psykologbistand, kontakt til patientforeningen 

Dansk Myelomatose Forening, rehabiliteringsophold, socialrådgiver 

eller andet. Der tages udgangspunkt i patientens hverdagsliv med 
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belysning af de forandringer af fysisk-, psykosocial- og eksistentiel 

karakter, som sygdom og behandling har medført. 

 

En vigtig del af den rehabiliterende indsats er patientundervisning i 

selvtræningsprogrammer.  Dette bør ske ved fysioterapeut med 

specialviden omkring myelomatose. I denne undervisning vil også 

indgå patientuddannelse i de ”alarm”-symptomer fra bevægeapparatet, 

som patienten umiddelbart skal reagere på, og som skal medføre 

henvendelse til behandlende læge/ hæmatologisk ambulatorium.  

Patienten modtager såvel mundtlig som skriftlig information om 

relevante rehabiliteringstilbud. Under behandlingsforløbet, ved afsluttet 

behandling og ved udskrivelse fra indlæggelse til højdosis kemoterapi 

med stamcellestøtte vurderes behov for henvisning til genoptræning. 

Der skelnes mellem almen og specialiseret genoptræning. Almen 

genoptræning foregår i kommunalt regi. Specialiseret genoptræning 

foregår på sygehus på i et tværfagligt samarbejde på specialist niveau.  
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Oplæg på et netværksmøde i Nordjylland om 

blodprøvesvar v. overlæge Henrik Gregersen, Aalborg 

Man kan se sine blodprøver på sundhed.dk – der vil typisk gå 3 uger, 

inden ens blodprøvesvar bliver tilgængelige på siden. I læsningen af ens 

blodprøvesvar skal man være opmærksom på, at der kan forekomme 

statistisk usikkerhed og måleusikkerhed, og derfor har små nuancer i 

blodprøverne fra gang til gang ikke nødvendigvis en betydning. Med 

andre ord, skal man forholde sig til blodprøveresultaterne ud fra en vis 

“robusthed”, som Henrik Gregersen formulerer det. 

 

De fire følgende kategorier af blodprøver er relevante for 

myelomatosepatienter: 

1. Hæmatologiske tal: 

Udtrykker knoglemarvens funktion og henfører til hvide blodlegemer 

(som udskiller antistoffer der bekæmper infektion) og røde blodlegemer 

(der dannes i knoglemarven og bringer ilt fra lungerne rundt i kroppen). 

Myelomatosepatienter har typisk et for lavt antal af røde blodlegemer, 

hvilket medfører blodmangel. 

Hæmoglobin = blodprocent, der er meget lav for myelomatosepatienter 

 

2. Infektionstal: 

Viser om der er en infektion på vej, om den anvendte form for 

antibiotika virker optimalt, og hvornår infektionen er nedbrudt. 

For alle mennesker stiger antallet af hvide blodlegemer markant ved 

infektion - knoglemarven har en mængde hvide blodlegemer, som i 

løbet af få timer “spyttes ud” og danner antistoffer ved begyndende 

infektion. For Myelomatosepatienter har et stort antal unormale 

plasmaceller (en underkategori af hvide blodlegemer) samlet sig i 

knoglemarven, hvilket medfører at der ikke er plads til de normale 

celler. Herved forhindres produktionen af vigtige antistoffer, og dermed 

hæmmes kroppens egen bekæmpelse af infektionen.   
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3. Væsketal/nyretal: 

Væsketal og nyretal afspejler muskelmassen og nyrens funktion. Højt 

indhold af kreatinin = dårlig funktion. 

Calciumværdi viser forholdet mellem knoglenedbrydning og 

knoglegenopbygning. For myelomatosepatienter er der ubalance 

mellem værdierne, således at knoglerne nedbrydes mere end de 

genopbygges, hvilket afspejles i høj caliumværdi.  

 

4. Myelomatosetal: 

M-komponenten måler mængden af det unormale antistof i blodet, som 

er beskrevet ovenfor. Formålet med blodprøven er derfor at kunne 

følge, hvor effektiv den igangværende behandling er. Når M-

komponenten (og/el. de lette frie kæder) falder, viser det, at 

behandlingen er effektiv, ved de fleste myelomatoseformer. 
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Indlæg af Kirsten Seyer-Hansen  

 

 

Har man måske lige fået diagnosen Myelomatose, og er man én af de 

patienter som har rygsmerter og måske har haft sammenfald af 

ryghvirvler, er man udfordret i sin dagligdag med hensyn til at bruge sin 

ryg rigtigt. Udfordret fordi stort set alle normale bevægelser, ud af seng, 

ind i sin bil, kan give smerter og en tid være næsten faretruende for 

ryggen. 

Sådan var starten på Eriks sygdom.  Måneders generende rygsmerter, 

som resulterede i sammenfald af hvirvler i forbindelse med udstigning 

af bil. 

Meget kort efter diagnose og behandlingsstart henviste en fysioterapeut 

til pjecen:  Krop & Fysik , Knogleskørhed, -og fra side 8, en god hjælp 

til milde øvelser man må udføre ved knogleskørhed.  Kan bestilles via 

internettet på www.krop-fysik.dk eller telefonisk på 7584 1200. 

Og på Osteoporose foreningens hjemmeside: www.osteoporose-f.dk.  

findes en lille video under vinduet kost og motion, hvor der linkes 

videre til øvelser og vejledning, der ender i videoen om forflytninger og 

brug af sin krop ved ud og indstigning af seng og bil og mange andre 

dagligdags nødvendige bevægelser. Videoen kan også findes direkte på 

http://universitetshospitalskejby.dk/as/osteoporose/ 

http://www.krop-fysik.dk/
http://www.osteoporose-f.dk/
http://universitetshospitalskejby.dk/as/osteoporose/
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Indlæg af pårørende 

Min mand har myelomatose 

Som pårørende havde jeg da bemærket nogle små ændringer hos min 

mand, han var blevet mere kuldskær, havde smerter i ryggen/brystet 

men absolut ikke noget, vi antog for en alvorlig sygdom. Men 22. juli 

2014 fik vi diagnosen MYELOMATOSE 

Den skulder, jeg hidtil havde lænet mig til, når jeg trængte til ekstra 

omsorg og støtte, havde pludselig brug for mig. Det betød ændringer i 

mit/vores liv. Først skal man igennem perioden med usikkerhed, hvad 

ender det her med? Tanker, det var svært at dele med en, som lige har 

fået en livstruende sygdom konstateret. 

Det var godt at få ham hjem fra hospitalet igen, men det gav nogle 

udfordringer. Hans balance var ikke for god, så jeg måtte hjælpe i badet 

og med at få tøj på. Det blev heldigvis kun en kort periode, livet så 

sådan ud.  

Den daglige madlavning kræver mere omtanke. I begyndelsen var det 

meget vigtigt at kræse ekstra for ham, for kræfterne skulle genvindes 

bl.a gennem kosten, sovs kom på madplanen igen  

Styrkeforholdet bliver pludselig ændret, det skulle vi begge vænne os 

til. Det med at give og modtage hjælp er ikke så nemt, som det lyder. 

Tilbyd din hjælp uden at tromle den anden ned, modtage hjælp uden 

dårlig samvittighed og undskyldning. 

Jeg blev slem til at overbeskytte ham, var så bange for, at der igen 

skulle ske knoglesammenfald. 

 Husk nu dig selv lød det fra velmenende familie og venner. Det, syntes 

jeg, var svært, jeg turde ikke lade ham være alene hjemme, og de 

aktiviteter, jeg plejede at deltage i, faldt netop på de tider, han fik på 
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hospitalet. Det var vigtigt for os begge, at jeg deltog mest muligt i 

samtaler og undersøgelser, så mine aktiviteter blev sat på stand by.  

Jeg har forsøgt at klare mest muligt selv, men har også bedt om hjælp 

eller sagt fra. Meget tidligt i forløbet sagde vores søn: ”Husk nu mor, 

det er ok at sige nej”, derfor blev det ikke som sædvanligt hos os, men 

hos datter og svigersøn familien fejrede juleaften. 

Parforholdet og sexlivet påvirkes selvfølgelig. Vi har altid haft en 

kærlig omgang med hinanden men er nok blevet endnu mere 

opmærksomme på fysisk nærhed, krammer lidt mere, rykker oftere 

sammen i sofaen. Jeg glæder mig over, at der igen er overskud til et 

klap i numsen.  

 Som så mange ”piger” på min alder, 69, havde jeg vænnet mig til at 

være passager, når vi kørte bil, nu måtte jeg så til at overtage rattet helt i 

en periode. Det gav lidt sommerfugle i maven, jeg var f.eks. ikke vild 

med at køre på motorvej, men har nu vænnet mig til det. Jeg er blevet 

bedre til at køre den ene tur, når vi er på ”langfart”.  

Sygdommen har lært mig, at vi ikke skal langtidsplanlægge, at vi skal 

se muligheder i stedet for begrænsninger. Vinterferien på Lanzarote var 

ikke mulig i år, men så fik vi et par dejlige dage med børnebørnene i 

Lalandia, Billund. 

Det var skønt, da kemokuren var 

slut, og lægen sagde, at det vi 

gerne ville, skulle vi gøre nu. Der 

blev planlagt og bestilt rejse til 

Zakyntos, den 46. bryllupsdag 

skulle fejres der, men 6 dage før 

vi skulle af sted, kom der en 

Thalidomid kur på tværs. Det var 

lidt øv, men så måtte vi finde på 
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noget andet f.eks. spise på en græsk restaurant, hvis vi kunne finde en. 

Det lykkedes ikke her i Odense, det blev så eget køkken og en græsk 

kogebog, der holdt for. På Zakyntos er der bl.a. palmer, dem kom vi 

ikke ned til, men Bilka havde palmer på tilbud, så nu har vi palmer i 

krukker på terrasserne. Kunne vi ikke komme til palmerne, måtte de 

komme til os. Jeg har brug for, at hverdagene ikke bliver for triste, og 

han bakker heldigvis mine ideer og ønsker op. 

Det er godt nok min mand, der er syg, men jeg opfatter det mest som vi. 

Jeg har ikke smerterne, men det er vores liv, der er ændret. Det, der så 

sort ud i juli 2014, er ikke så sort nu. Vi har stadig et godt liv. 

Kirsten Ellegaard 
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Ny behandling ved uhelbredelig knoglemarvskræft 

Stor undersøgelse viser, at 28 procent af de nydiagnosticerede 

patienter med den uhelbredelige kræftsygdom myelomatose lever 

længere, hvis de med det samme kommer i behandling med stoffet 

Revlimid® i stedet for den gængse behandling. - En mere effektiv 

behandling med færre bivirkninger, det tegner lovende for de 

patienter, der ikke er kandidater til stamcelletransplantation, siger 

overlæge i Kræftens Bekæmpelse Jens Oluf Bruun Pedersen. 

Hvert år får 310 får danskere diagnosen myelomatose en alvorlig og 

uhelbredelig form for knoglemarvskræft, hvor man ikke kender årsagen. 

Cirka halvdelen kan have udbytte af intensiv kemoterapi, som gives i 

forbindelse med stamcelletransplantation med ens egne stamceller, 

mens de øvrige er uegnede til transplantation og må behandles på en 

mere traditionel måde. 

 
 

Et stort udenlandsk studie af godt 1600 patienter - alle uegnede til 

stamcelletransplantation - viser nu forbløffende gode resultater ved 

behandling, hurtigt efter at diagnosen er stillet. Det drejer sig om brug 

af stoffet Revlimid® i kombination med dexamethason i stedet for den 

gængse standardbehandling (Thalidomid, Melfalan og Dexamethason). 

Forskningsresultater viser, at flere end hver 4. af de godt 1600 patienter 

lever længere, uden at sygdommen forværres.  

Forsøgspersoner i alderen 40-92 
-Revlimid bruges allerede herhjemme, men først i anden eller tredje 

fase af behandlingen af den alvorlige sygdom. Derfor er det positivt, 

hvis vi kan udskyde den uundgåelige forværring. Samtidig ved vi, at 

kombinationen af Revlimid® og Dexamethason har færre bivirkninger 
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end den behandling, vi bruger nu til de nydiagnostiserede 

myemolatosepatienter, der ikke kan transplanteres, siger overlæge Jens 

Oluf Bruun Pedersen, Kræftens Bekæmpelse. 

 

Studiet har strakt sig over flere år. 18 lande, herunder Sverige, USA og 

Canada, har deltaget. Patienterne har været i alderen 40 til 92 år og 

generelt har de oplevet en mærkbar bedre livskvalitet.  

 

Resultatet af Celgenes FIRST-studie er netop fremlagt på den årlige 

hæmatologikongres i USA og bliver nu lagt til grund for en ansøgning 

om godkendelse i Europa og USA af Revlimid som 1. linje behandling i 

de tilfælde, hvor patienter med myelomatose ikke er egnede til 

transplantation. 

 

Rejse og forsikring 

Hvis du har kræft og ønsker at rejse på ferie i udlandet, skal du 

være opmærksom på, at den offentlige rejsesygesikring ophørte pr. 

1. august 2014. Har du allerede tegnet en privat rejseforsikring 

eller overvejer du at gøre det, er der god grund til at undersøge, 

hvordan forsikringen dækker fremover. 

Hvis du som kræftpatient overvejer en udlandsrejse, er det en god idé 

først at tale med din læge om, hvorvidt det er forsvarligt at tage af sted, 

og herefter sikre dig, at du er forsikret på rejsen. 

Uden den rette forsikring kan udlandsrejsen blive dyr 

Den 1. august 2014 ophørte den offentlige rejsesygesikring, og det gule 

sundhedskort giver dig ikke længere ret til gratis behandling i udlandet, 

bortset fra rejser til Færøerne og Grønland. Du skal derfor være 

opmærksom på, om du er tilstrækkeligt sikret ved benyttelse af det blå 

EU-sygesikringskort, eller om du har behov for at tegne en privat 

rejseforsikring. 
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Har du tegnet en privat forsikring, er det vigtigt at undersøge, om den 

dækker - også efter lovændringen, så der ikke opstår huller i din 

dækning. Skal du til at tegne forsikring, så vær opmærksom på, om 

selskabet tager forbehold for behandling, der har relation til din 

kræftsygdom. 

Rejser du udenfor EU/EØS og uden for rigsfællesskabet (Grønland og 

Færøerne) er du ikke dækket af hverken danske regler eller EU-regler. 

Du bør derfor overveje at tegne en privat forsikring. 

Husk det blå EU-sygesikringskort 

Hvis du rejser til udlandet, skal du huske det blå EU-sygesikringskort – 

det blå kort. Den offentlige rejsesygesikring ophørte pr. 1. august 2014 

og det gule sundhedskort kan derfor ikke længere bruges som 

rejsesygesikring. 

 

Det blå EU-sygesikringskort 

Med det blå kort har du ret til nødvendig sygehjælp og medicin under 

midlertidigt ophold (op til 1 år) i et EU/EØS land. Det betyder, at hvis 

du får brug for behandling under et udlandsophold, kan du få gratis 

behandling på samme vilkår som borgere i det land, du har ophold i. 

Det er derfor ikke dine danske rettigheder, du tager med dig til 

udlandet, når du benytter det blå kort. 
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Hovedreglen er, at det alene er behandling på offentlige 

behandlingssteder, du har ret til - uanset hvilket EU/EØS land, du rejser 

til . 

Du skal være opmærksom på, at der i de forskellige EU/EØS lande kan 

være regler om delvis egenbetaling. I så fald skal du selv betale for den 

del af din behandling. Bemærk, at udgifter til eventuel hjemtransport 

ikke er dækket. 

Hvis du er kommet af sted uden det blå kort, er det muligt efterfølgende 

at søge om refusion af udgiften via Udbetaling Danmark. 

Bestil og læs mere om det blå kort 

Det blå kort kan bestilles på borger.dk,  og det gælder i 5 år. 

www.borger.dk   

Du kan læse mere om de forskellige landes regler på 

huskdetblaa.dk  Her kan du indtaste det land, du skal rejse til, og læse 

om reglerne for at få behandling i det pågældende land. 

www.huskdetblaa.dk  

Privat rejseforsikring 

Med ophøret af den offentlige rejsesygesikring og med de 

begrænsninger, der ligger i brugen af det blå kort, kan det være 

nødvendigt at tegne en privat rejseforsikring. Der kan være forskel på 

forsikringsselskabernes dækning og præmier, så det er en god idé at 

undersøge markedet. 

Husk altid at oplyse forsikringsselskabet om din kræftsygdom og få 

selskabet til at oplyse, om den private rejseforsikring dækker i dit 

tilfælde, eller om der er taget forbehold, som medfører, at du reelt står 

uden dækning. Hvis der er tvivl om, hvorvidt forsikringen dækker eller 

ej, kan du bede selskabet om et bindende forhåndstilsagn. 

Tekst: 

Anette S. Jakobsen og jurist Natasja Es 

http://www.borger.dk/
http://www.huskdetblaa.dk/
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Rejseforsikring ved kronisk og behandlingskrævende 

sygdom 

Hvis du er alvorligt eller kronisk syg, er det vigtigt at undersøge, 

hvordan du er dækket, hvis du får behov for behandling under dit 

udlandsophold. Den offentlige rejsesygesikring ophørte i august 

2014, det er derfor en god idé at tjekke, om du er dækket af en 

privat rejseforsikring, inden du rejser. 

Er du kronisk eller alvorligt syg, bør du i god tid inden din udlandsrejse 

undersøge, om du kan få dækket lægeregninger, sygehusophold og 

hjemtransport, hvis uheldet er ude. Det samme kan gælde, hvis du har 

været alvorligt syg, men nu er erklæret rask. Ellers kan det blive en 

meget dyr oplevelse. 

 

Desuden bør du overveje, om det - uanset dækning - er en god idé at 

rejse til et sted, hvor behandlingsmulighederne måske ikke er af samme 

standard som herhjemme. 

Hvis du rejser inden for EU, skal du huske at tage det blå EU-

sygesikringskort med på rejsen. Hvis du får et akut behov for 

behandling under dit ophold i et EU-land, har du med det blå kort 

samme ret til behandling, som borgerne i landet. I nogle lande kan der 

være egenbetaling på dele af behandlingen, og det er muligt, at du i 

nogle lande selv skal lægge ud for behandlingen. Du kan efterfølgende 

søge om refusion hos din kommune. 

Hvis du bliver syg på rejsen  

Det blå kort dækker ikke planlagte behandlinger ved kronisk 

sygdom 

Hvis du lider af en kronisk sygdom, kan du have behov for at modtage 

behandling under opholdet i udlandet – et behov, der ikke opstår akut. 

Sådanne planlagte behandlinger er ikke omfattet af det blå 

sygesikringskort, og du bør derfor i god tid, inden du rejser, undersøge 

om du er dækket af en rejsesygesikring. 

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/rettigheder/forsikring/rejse-forsikring/sygdom-paa-rejsen/
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En  række forsikringsselskaber har sendt breve ud til deres kunder med 

besked om, at de fortsat er dækket på samme vilkår, som før 

udfasningen af det gule sundhedskort i august 2014. Hvis du er kronisk 

syg, kan der dog være en risiko for, at dit selskab tager forbehold eller 

har klausuler, som betyder, at behandling af din kroniske lidelse, ikke er 

dækket. Så mens et brækket ben på skirejsen muligvis er dækket af din 

forsikring, kan behandling for din kræftsygdom været omfattet af et 

forbehold – hvilket betyder, at du ikke er dækket af forsikringen. 

Hvornår er du ikke dækket af rejseforsikringen? 

En privat rejseforsikring dækker som regel ikke udgifter til behandling, 

hvis man med rimelighed kunne forvente, at sygdommen ville medføre 

et behov for behandling under udlandsopholdet.  

 

Der er typisk ikke dækning for udgifter til behandling af en alvorlig 

eller kronisk sygdom, hvis sygdommen inden for to måneder før 

afrejsen har medført: 

 sygehusindlæggelse 

 ændret medicinering 

Desuden er der typisk ikke dækning, hvis du inden rejsen: 

 er henvist af en læge til vurdering eller behandling 

 ikke har søgt læge, har opgivet eller sagt nej til behandling af en 

sygdom, selv om du vidste, at sygdommen krævede behandling 

 er stoppet med en behandling efter lægeligt råd eller har fået afslag 

på behandling 

 er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg 

 

Endelig er der ikke dækning for udgifter i udlandet til: 

 kontrol, behandling eller medicin til at holde en sygdom stabil 

 et behandlingsbehov, der var kendt før afrejsen 
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Det kan være en god idé at tale om punkterne herover med din egen 

læge, inden du skal rejse. Men husk at lægen ikke kan tage stilling til, 

om du er dækket eller ej, det kan kun forsikringsselskabet, som 

muligvis tilbyder dig en medicinsk forhåndsvurdering. 

En medicinsk forhåndsvurdering giver svar på, hvad din forsikring 

dækker 

En medicinsk forhåndsvurdering vil afklare, hvordan din forsikring 

dækker på en aktuel rejse, hvis du lider af en kronisk eller alvorlig 

sygdom. Med en medicinsk forhåndsvurdering kan du inden afrejse få 

svar på, om din rejseforsikring dækker på normale vilkår på trods af din 

sygdom. 

Udgifter til behandling af en kronisk sygdom dækkes kun, hvis man på 

afrejsetidspunktet ikke kunne forvente, at der ville blive behov for 

behandling under rejsen. 

Forsikringsselskabets vurdering afgør om du er dækket 

I nogle tilfælde kan dit forsikringsselskab give dig et forhåndstilsagn 

om fuld dækning. Det vil sige, at du inden afrejse ved, at du er dækket 

for den specifikke sygdom, som forhåndsvurderingen vedrører, hvis du 

under rejsen får brug for behandling. 

I andre tilfælde vil du få en medicinsk forhåndsvurdering med 

forbehold (klausul), der betyder, at behandling i forbindelse med din 

kroniske sygdom ikke er dækket under din rejse. Det er dit 

forsikringsselskabs vurdering, der gælder. Din egen eller din læges 

vurdering er ikke afgørende. 

Hvis du rejser uden en medicinsk forhåndsvurdering og får brug for 

behandling under rejsen, kan forsikringsselskabet foretage samme 

vurdering, når behovet opstår. Vurderer forsikringsselskabet på det 

tidspunkt, at behandlingsbehovet var forventeligt inden afrejse, vil 

udgifterne til behandlingen ikke være dækket.  

Afbestilling af rejsen 

Så længe du har behov for at få behandling, bør du vente med at bestille 

en rejse. Du kan først få forsikringsselskabets forhåndsvurdering få uger 
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før afrejsetidspunktet, og har du bestilt en rejse, kan det koste penge at 

afbestille den. Typisk bliver det dyrere at afbestille, jo tættere du 

kommer på afrejsetidspunktet.  

 

En afbestillingsforsikring vil ikke altid kunne dække dine 

omkostninger. Har du en kronisk sygdom, dækker 

afbestillingsforsikringen kun, hvis der opstår en uventet forværring af 

din sygdom i perioden fra du bestilte rejsen og frem til planlagt 

afrejsetidspunkt. Forværringen af din sygdom skal være, at du er blevet 

indlagt, er blevet ordineret sengeleje af en læge eller noget, der kan 

sidestilles med det. 

Tekst: Anette S. Jakobsen og jurist Natasja Espeløv Balslev 
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Årets Folkemøde på Bornholm! 

I år skulle det 5. Folkemøde i Danmark løbe af stablen. Mødet er 

igangsat af Bertel Haarder i samarbejde med Bornholms Region, efter 

den svenske model i den svenske politikeruge ”Almedalsveckan”. 

Der har vist sig en stadig stigende interesse for deltagelse i møderne, og 

estimatet fra sidste år var 67.000 besøgende. 

I år besluttede bestyrelsen i Dansk Myelomatose Forening, at udsende 

en observatør, for at overvære et endags arrangement. 

Det endte med jeg tog en hel uge på Bornholm, og dermed alle fire dage 

på Folkemødet, som begyndte med officiel indvielse torsdag, den 10. 

juni 2915, kl. 14. 

Forinden havde jeg forsøgt at få et overblik over de næsten 3000 

arrangementer, der var i udbud, og valgt 30 ud, som ikke var opnåelige, 

men interessante i mine øjne – ikke deciderede partipolitiske 

arrangementer, men arrangementer i Kræftens Bekæmpelse og 

arrangementer med relation til medicin- og behandlingspolitiske 

indhold. 

Førstedagen gik hovedsagelig i at finde hoved og hale på det store og 

uoverskuelige område, som dækkede hele Allinge og lidt mere til. 

Anden- og tredjedagen gik med overværelse af arrangementer, tillige 

med kontaktskabelse mellem til bl.a. medicinalfirmaer og 

repræsentanter fra øvrige patientforeninger. 

Fjerdedagen var lidt i opbruddets tegn, dels grundet igangsatte 

valgpromovering i andre dele af landet, dels at Folkemødet i princippet 

sluttede lidt over middag. 
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I det store hele et lærerigt møde, hvor mange for os relevante ting blev 

diskuteret, så som de stigende medicinomkostninger i sygehusvæsnet, 

de meget dyre og måske ikke så livsgivende mediciner osv. 

Konklusionen for mig var, at bestyrelsen fremover bør øge sin 

indflydelse på Folkemødet, og der er nu også åbnet muligheder for, 

”mindre bemidlede foreninger” kan få en stand på stedet. 

Det er mit håb, at bestyrelsen fremover finder flere medlemmer, der kan 

afse tid til at tage med, og at vi bliver i strand til at finde økonomi til 

dette. 

Jeg tror vi kan udfylde en stor del af vores opgave som patientforening, 

ved at blande os i debatten i denne sammenhæng. 

Med venlig hilsen  

John Riis 

DMF bestyrelsesmedlem. 
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NETVÆRKSMØDER 
Til Myelomatosepatienter og pårørende i Midt- og Vestjylland. 

 

Jeg tror, at vi er mange i vores landsdel, der savner andre ligestillede til 

at drøfte problemer og udveksle erfaringer med udover læger og 

sygeplejersker. 

 

Andre steder i landet har myelomatosepatienter og pårørende oprettet 

netværk hvor man diskuterer og udveksler erfaringer. Endvidere drøftes 

de udfordringer som hverdagen bringer, så man på den måde kan støtte 

hinanden i den situation vi nu engang er havnet i. 

 

Derfor dette indlæg med en anmodning om din deltagelse og interesse 

for at være med i et netværk her i Midtjylland. 

Ud fra de møder, andre netværk har arrangeret, vil det være muligt at 

invitere kvalificerede fagfolk til at komme med relevante indlæg om 

netop de emner og områder som vi har interesse i at høre mere om. 

 

Imidlertid vil det første møde blive et møde, hvor vi lærer hinanden lidt 

at kende og sammen finder ud af, hvordan og hvad vi vil bruge vores 

netværk til, samt hvor, hvornår, hvor ofte skal vi mødes. 

 

Første møde bliver: Lørdag d. 29. august kl. 14.00 – 16.00 i 

Kræftcenter Herning, Nørgaards allé 10, 7400 Herning. 

(Få parkeringspladser ved centret – andre p-pladser ved sygehuset fra 

“Syd” fra Rolighedsvej ) 

 

Har du nogle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig 

(tovholder) eller Bibi fra bestyrelsen  netvaerk@myelomatose.dk  

 

Tovholder: Morten Svane, modsvane@gmail.com, tlf: 97 11 92 51. 

 

Rigtig mange hilsner 

Morten 

 

NB. hvis du vil være med bedes du kontakte Bibi eller mig, så vi ved 

om der er interesse til at starte dette op. 

mailto:netvaerk@myelomatose.dk
mailto:modsvane@gmail.com
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Netværk København  
Centeret for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København N. 

Alle møderne foregår i ‘møderummet’ (ved siden af den store 

mødezone på 1. sal)  

 

Onsdag den 9. september kl. 17.00-19.00 

Emne: Lindring af kroniske nervesmerter. Vi er i gang med at finde en 

fysioterapeut, som kan komme og fortælle mere om det.  

Kommende møder  

25. november: vinter/julehygge samt opdeling i patienter og pårørende.  

 

Med venlig hilsen   

      

Helle Milde Ditte Frimodt Ulla Vendelbo 

Telefon: 41 44 06 63 Telefon: 27 85 55 60 Telefon: 48 18 83 89 

                                                     
**** 

 

Netværk Holbæk 
Elisabeth Centret, Carl Reffsvej 1. sal, 4300 Holbæk (elevator) 

 

Mandag den 17. august kl. 16.00-18.30 

Emne: orientering om spørgeskema ved Sanne og Jørgen og 

erfaringsudveksling 

 

Kommende møder  
19.oktober kl. 16.00 – 18.00  livet med myelomatose, patienter 

for sig og pårørende for sig 

7. december kl. 1700 – ca. 21.00  juleafslutning 

 

Med venlig hilsen 

 

Bibi Moe Anne-Grethe Winther Henrik Gerner Jørgensen 

Telefon: 40 74 77 10 Telefon: 27 27 66 61 Telefon: 41 62 60 92 

**** 
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Netværk Sydsjælland og øer 

”Livsrummet”, Ringstedgade 71 – 73, 4700 Næstved 

 

Onsdag den 26. august kl. 16.00 – 18.00 

Emne: Erfaringsudveksling  

 

Kommende møder 

Onsdag d. 25. november 2015 kl. 16.00 – 18.00 

 

De varmeste hilsner  
 

Lone Rise   Poul Remontiussen 

Telefon: 60 70 40 40  Telefon: 21 56 56 63 

  

**** 

 

Netværk Fyn 
Kræftrådgivningen i Odense, Kløvervænget 18 B (det nye livsrum) 

 

Tirsdag den 11. august kl. 15.00-17.00 

Emne: Erfaringsudveksling 

 

Kommende møder 

Tirsdag den 10. november kl. 15.00-17-00 

 

Med venlig hilsen 

 

Lone Korsager   Lis Mortensen 

Telefon: 40 47 30 85  Telefon: 21 76 07 93  

 

**** 
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Netværk Trekanten 
Kræftpatienternes Hus, Beriderbakken 9, 7100 Vejle  

 

Mandag den 7. september 2015 kl. 16.00-18.00 

Emne: Erfaringsudveksling 

 

Kommende møder 

Mandag den 7. december 2015 

 

Med venlig hilsen 

 

Kaja Schmidt Louise Juhl Christensen Kirsten Seyer Hansen  

Telefon: 40 46 16 34 Telefon: 27 20 23 10 Telefon: 75 73 03 91 

 

 

**** 

 

Netværk Sdr.Jylland 
Kræftrådgivningen, Nørreport 4, 6200 Aabenraa 

 

Onsdag d. 2. september 2015 kl. 14.00-16.00 

Emne: Erfaringsudveksling 

 

Kommende møder  

Onsdag d. 25. november 2015 kl. 14.00-16.00 

 

Med venlig hilsen 

 

Edith Christensen Kaja Schmidt 

Telefon: 74 56 19 31 Telefon: 40 46 16 34 

 

**** 
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Netværk Nordjylland 
Kræftens Bekæmpelse, Kræftrådgivningen, Steenstrupsvej 1, 9000 

Aalborg. 

 

Tirsdag den 18. august 2015 kl. 16.00 – 18.00 

Emne: “Psykiske reaktioner efter en kræftdiagnose” ved Maren 

Moltsen, KB. 

 

Kommende møder 
Tirsdag den 17. november 2015 kl. 16.00 – 18.00 

 

Med venlig hilsen 

 

John Riis Amalie Riis Ingelise Kvist  

Telefon: 98 92 97 84/ Telefon: 61 78 71 78 Telefon: 22 41 91 80 

23 49 73 20    

 

 

**** 

 

Netværk Sydvestjylland  
Kræftrådgivningen i Esbjerg, Jyllandsgade 30, 6700 Esbjerg 

 

Fredag den 10. september 2015 kl. 19.00-21.00 

Emne: Erfaringsudveksling 

 

Kommende møder  
Torsdag 10.december 2015 

 

Med venlig hilsen 

 

Tove Hansen  Lene Larsen 

Telefon: 75 42 26 14  Telefon: 75 14 38 00 

 

**** 
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Myelomatose netværket for de unge Øst 

Centeret for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København N. 

 

Lørdag den 12.september kl 10.00 – 16.00 

Emne: OPLÆGSHOLDER: Morten Salomo, overlæge og 

myelomatosespecialist på Rigshospitalet kigger forbi med et oplæg til 

os. 

 

SPØRGSMÅL TIL OPLÆGSHOLDER: Hvilke emner (relateret til 

myelomatose, naturligvis) synes du, Morten Salomo skal tale om? ... 

 

DAGSORDEN: Udover ovenstående erfaringsudveksling mv. 

 

DELTAGERE: Alle som er/føler sig unge og pårørende til sådan nogle. 

 

TILMELDING: Af hensyn til det praktiske må du gerne give besked, 

om du kommer. Send en sms til 40 13 81 79. 

 

Vi glæder os til at se dig/jer. 

 

Der vil blive serveret en let anretning og kaffe/te løbende 

 

Kommende møder 

Lørdag den 5. december kl 10.00 – 16.00 

 

Mange hilsner og på gensyn fra 

 

Michael Lerche – Barlach  Kirsten Petersen                  

Telefon: 22 26 86 36   Telefon: 20 21 53 28       

           

**** 
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Myelomatose netværket for de unge Vest  
Kræftens Bekæmpelse, Beriderbakken 9, 7100 Vejle 

 

Lørdag den 22.august kl. 11.00-15.00 

Emne: Erfaringsudveksling 

Der vil blive serveret en let anretning, kaffe og the 

 

Kommende møder 
Lørdag den 7.november kl 11.00 – 15.00 

 

Med venlig hilsen 

 

Klara Wolfhagen Erbs  Meinhardt Jacobsen 

Telefon: 30 52 82 70 Telefon: 20 15 81 49 

 

**** 

 

 

 


