Kære læsere

af redaktør Michael Lerche-Barlach

Velkommen til dette
års sidste udgave af
Myelomatosebladet.

påmindelse om ens egen dødelighed, et
“Memento Mori” (husk du er dødelig), der
er til at tage at føle på.

Det er blevet efterår,
mørkt og koldt. Julen
og samvær med familien ligger forude.
Men hvorfor ikke springe ud i det og benytte
indendørs-sæsonen til at få talt sammen
om de svære emner, som bliver aktuelle,
når man selv - eller ens nærmeste - rammes
af en kræftsygdom som myelomatose.

Her over for kan en solid dosis trods og
livsglæde anbefales. At leve livet på trods
af sin sygdom og sin dødelighed, at nyde
livet i fulde drag. Vi skal jo ikke ligefrem
sidde og vente på døden, vel?
Læs et inspirerende oplæg om at leve med
sygdom og død inde på livet på side 19-21
med Michael Brautsch fra seminaret i Korsør
den 27. oktober. Og læs om gode bøger om
at leve på trods på side 22-23.

Som I selv har erfaret, må myelomatosepatienter gå grueligt meget igennem.
Først er der chokket over diagnosen, så er
der ubehagelige undersøgelser og stillingtagen til behandling. Nu eller senere?
Forsøg eller ej? Alt dette sker, mens man
stadig er rystet i sin grundvold. Så kommer
behandlingen som, for mange, kan være
rigtig hård, og ikke mindst skrækken for,
om man mon kommer helskindet ud på den
anden side.

Husk at sætter kryds i kalenderen til vores
spændende og givende weekend-konference
i Kolding den 10.-12. marts 2017. Mere
herom på side 8
Så skal foreningen
byde velkommen i
spalterne til journalist
Lisbeth Egeskov, som
fra og med dette nummer er med til at lave
Myelomatosebladet
sammen med undertegnede. Lisbeth er
56 år og uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 1987. Hun er diagnosticeret med
myelomatose i 2013.

Herefter kommer bivirkninger og senfølger.
Men man er også ved at vænne sig til at
være patient, er sværere at ryste - og er
ved at finde et nyt fodfæste i livet.
Sygdom og omvæltninger påvirker dog
ikke alene en selv, men også ens pårørende. Og det kan være endog rigtig svært
at få talt åbent og ærligt sammen om de
følelser, der opstår.

“

Redaktionen kan kontaktes på email
redaktionen@myelomatose.dk og modtager rigtig gerne jeres patienthistorier og
andet stof I mener bør deles.

Derfor får I, sammen med bladet et samtaleværktøj, som er udarbejdet af myelomatosepatient og pårørende Sanne og
Jørgen Larsen. Forhåbentlig kan skemaet
være en hjælp til at få talt lidt dybere med
ægtefællen, børnene, den øvrige familie
eller de nære venner. Det kan ofte være en
forløsning at få sat ord på de svære følelser
og få brudt nogle tabuer. Læs mere om
samtaleværktøjet på side 6-7.

Rigtig god læselyst.

Et liv er som en rose.
Nogen gange stikker
det. Andre gange er det
noget utroligt smukt. Men
som alle roser gør, så falmer det og dør

Et tabu er dog sværere at bryde end andre.
At få diagnosen Myelomatose er en alvorlig
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Nyt fra bestyrelsen

af Formand Kaja Schmidt samt sekretær Ove Nielsen

Medio Oktober mistede vi desværre Hans
Aage Nielsen, et kært
medlem af bestyrelsen.
Nekrolog på side 9.

patienter og deres pårørende. Vi søger de
resterende myelomatosecentre om lignende
møder senere på året.
Samtaleskemaerne er blevet færdige og
vedlagt dette nummer af Myelomatosebladet.
Bestyrelsen og ophavsmændene er spændt
på medlemmernes modtagelse.

Bestyrelsen har været
repræsenteret ved
flere forskellige møder og arrangementer i
tiden siden sidste blad udkom.

2 bestyrelsemedlemmer + netværksgruppen fra Holbæk samarbejder lige nu med
Amgen om en app til myelomatosepatienter om livskvalitet for patienterne og
deres pårørende.

I august måned var 3 medlemmer fra bestyrelsen til møde med Kræftens Bekæmpelse. Mødet var det første af flere, hvor
Kræftens Bekæmpelse ønskede en tættere
dialog med de forskellige patientforeninger,
og vi fik afklaret hvilke forventninger Kræftens Bekæmpelse har til os som forening,
og vi blev orienteret om, hvad de kunne
gøre for os. Gensidigt positivt møde.

De sidste detaljer i planlægningen af det
årlige seminar for patienter og pårørende
er så at sige på plads, og planlægningen af den årlige 3-dages konference den
10. til 12. marts 2017 er i fuld gang.

Sammen med LyLe (patientforening for
leukæmi og lymfekræft) har vi evalueret
Folkemødet på Bornholm og Bloodcancermåned (September måned), som ender
ud i en konference i Den Sorte Diamant.
(dato indtil videre 24. november kl. 9.00).

I november deltager bestyrelsen i Tovholdernes fællesmøde i Korsør.

“

Bestyrelsen håber I har haft en dejlig sensommer/efterår og ønsker hermed
Glædelig Jul og Godt Nytår.

21.august holdt vi bestyrelsesmøde i DGI
byen i København, referat findes på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen
samt
ophavsmændene til
Samtaleskemaet er spændt
på hvordan det bliver modtaget iblandt jer.

Den 1. september var bestyrelsen, sammen
med LyLe repræsenteret i Vejle ved lanceringen af bogen ”Da kræft ændrede mit liv
- Ukendt og usynlig”. Et flot arrangement
og en rigtig god dag. Bogen kan rekvireres
ved bestyrelsen og tilsendes mod betaling
af porto, bogen er gratis.
I løbet af september måned, har bestyrelsen
besøgt hæmatologiske afdelinger i henholdsvis Århus og Aalborg. Det var godt at blive
præsenteret for hinanden. Få snakket om
hvordan vi bedst samarbejder samt om
hvordan foreningens materialer bliver modtaget og repræsenteret for myelomatose-
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Samtaleværktøj til Myelomatosepatienter
og andre kræftramte samt derers pårørende
af DMF medlemmer Sanne og Jørgen Larsen

Den pårørende kan både være ens partner,
voksne børn, familie eller venner.
Formålet med samtaleskemaet er at:
* blive bevidst om sine egne følelser og
tanker
* blive klogere på din pårørendes følelser
og tanker
* få hjælp til at tale om nogle af de
”svære emner”
Samtaleskemaet indeholder en række
spørgsmål om:
* Hvordan du tror, at modparten oplever
en pågældende situation
* Hvorledes du selv oplever den samme
situation
I september 2014 deltog min mand og jeg
i et netværksmøde i Holbæk, hvor sygeplejerske Jytte Christensen talte om emnet
”Når sygdom rammer familien”. Hun fortalte,
at det medfører store forandringer i samlivet
når en familie rammes af en alvorlig sygdom.
Jytte Christensen lagde vægt på vigtigheden
i en god dialog mellem patienten og den
pårørende, hvor begge parter er ærlige
omkring tanker og følelser.

Samtaleskemaet er udarbejdet i samarbejde
med Bibi Moe og Anne-Grethe Winther,
der er myelomatosepatienter som jeg selv
samt min mand Jørgen Larsen.
Udarbejdelsen af samtaleskemaerne har
været en lang og spændende proces, hvor
vi løbende har afprøvet skemaet i egen
netværksgruppe i Holbæk og hos tovholderne for myelomatosenetværkene.
Herigennem har vi fået masser af positive
og konstruktive tilbagemeldinger, der har
bidraget til det endelige resultat.

Efter indlægget delte vi os i to grupper,
patienter og pårørende. I hver gruppe var
der god dialog med ligestillede.

I sidste fase har vi fået faglig og professionel
støtte fra en psykoterapeut og et kommunikationsfirma, som har bidraget med
ekspertise inden for deres felter.
Vi har udarbejdet en introduktionsvideo,
der skal vises på TV-skærme på kræftafdelingerne, og som du kan se på vores
hjemmeside. I videoen fortæller Bibi og
min mand om, hvordan de har anvendt
skemaet som patient og pårørende (ven).
De sætter ord på, hvordan samtaleskemaet
kan hjælpe til at få talt om ”de svære
emner”.

Efter mødet tale min mand og jeg om
vores oplevelse af dialogen i grupperne.
Vi fik indtryk af, at ”de svære samtaler”
blev undladt i mange forhold. Enten for at
undgå at såre hinanden, eller fordi man ikke
ved, hvordan man skal tale om sygdommen
og de svære ting, der følger med.

“

Herved opstod ideen om at udarbejde et
samtaleskema, som et værktøj, til at optimere dialogen mellem patienten og den
pårørende.

Formålet med Samtaleskemaerne er bl.a. at få
hjælp til at tale om nogle af de “svære emner”.
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Sygeplejerske Jytte Christensen bidrog
også i udarbejdelsen af videoen. Hun
fortæller om vigtigheden af at man får talt
sammen, og om fordelene ved at læger
og sygeplejersker nu fremadrettet har
et værktøj, de kan udlevere til patient og
pårørende.

Det er helt almindeligt, at der ved nogle af
spørgsmålene i skemaet vil være forskel på,
hvordan I hver især har det og oplever forskellige situationer. Jeres forskellige oplevelser af, hvordan sygdommen fylder og påvirker jeres hverdag, kan være med til at gøre
jer klogere på hinandens følelser og tanker
og er udgangspunkt for den gode dialog.
Min kære mand og jeg har været sammen
i 16 år, og vi har levet med sygdommen
siden 2010.
Vi føler, at vi kender hinanden og os selv
rigtig godt. På trods af, at vi selv har været
med til at udarbejde spørgsmålene, måtte
vi ved første afprøvning erkende, at der var
en del områder, hvor vi blev overrasket over
hvad modparten tænke og følte.
I foråret fik vi desværre at vide, at min sygdom atter rører på sig. Vi valgte derfor at
bruge samtaleskemaet igen. Her blev vi
bekræftet i værdien af at tale sammen,
ikke mindst når der sker ændringer i sygdomsforløbet.

Samtaleskemaet er sendt ud sammen med
dette nummer af bladet, og vil fysisk være
at finde rundt på landets kræftafdelinger,
nogle af landets rådgivningscentre,
og det kan også hentes på Dansk
Myelomatose Foreningens hjemmeside:
www.myelomtose.dk
under
fanen
”samtaleværktøj”, hvor du også finder den
lille introduktionsvideo.

￼

Vi håber, at samtaleværktøjet vil støtte jer i
at få talt sammen om de svære situationer,
en sygdom som kræft medfører. Skemaet
kan være en god hjælp til at få en åben
og ærlig snak om de følelser, tanker og
udfordringer, som I kan møde i livet med
kræft – både som patient og pårørende.
Vi anbefaler, at I benytter skemaet, når
noget bliver svært at sætte ord på – alt
afhængig af, hvor I er i forløbet.

Vi håber, at du har fået lyst til at anvende
samtaleskemaet, og ønsker dig og din
pårørende god fornøjelse

Det er vigtigt, at I først bruger værktøjet,
når både patient og pårørende føler sig
klar til det.

Kærlige hilsner

Ved gennemgangen af spørgsmålene i
samtaleskemaet er det vigtigt, at begge
parter gør deres bedste for at lytte aktivt
med en positiv og nysgerrig indstilling.

Sanne og Jørgen Larsen
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Kom til konference i Kolding

Deltag i en hyggelig og givende weekend-konference
med hotelophold og fuld forplejning den 10.-12. marts 2017
Dansk Myelomatoseforenings årlige konference for patienter og pårørende foregår i 2017
på Hotel Comwell i Kolding.
Der er både et godt fagligt program med foredrag om myelomatose, om behandling og om at
leve med sygdommen. Der er også workshops samt et hyggeligt socialt program med god
mad, samvær, festmiddag og underholdning. Det hele koster kun 600 kroner pr. person.
- Kom og vær sammen med andre i samme båd i hyggelige rammer. Det kan være en stor
lettelse at opdage, at man ikke er alene, lyder opfordringen fra bestyrelsen.
Om søndagen fra 11.30 til 13 er der generalforsamlingen i Dansk Myelomatoseforening.
Der er ankomst til Comwell Kolding, Skovbrynet 1 fredag den 10. Marts fra 14-15.
Konference 2017 Program
Fredag den 10. marts 2017:
Kl. 14.00 – 15.30 Ankomst og indkvartering og kaffe/the
Kl. 15.30
Velkomst
Kl. 15.45 – 17.30 ”Hvordan hjælper vi hinanden, når livet bliver svært?”.
Ved Ole Raakjær, præst
Kl. 19.00
Middag + samvær
Lørdag den 11. marts 2017:
Kl. 07.00 – 09.00 Morgenmad
Kl. 09.15 - 09.30 Godmorgen
Kl. 09.30 - 12.00 Workshop 1 og 2 Livet med myelomatose
Workshop 1
”Myelomatose generelt”. Ved læge Agoston Gyula
		
Szabo, Vejle Sygehus
Workshop 2
”Nye behandlinger”. Ved Torben Plesner, Vejle Sygehus
kl. 12.00
Frokost
Kl. 14.00 – 17.00 Workshop 3, 4 og 5 inklusiv 25 min kaffe/the pause
Workshop 3
”Senfølger”. Ved Rikke Helsted og Marianne Nord
		 Hansen
Workshop 4
1) Alternative behandlingsmuligheder og arbejde i
		
ICAK ved Berit Wehler
		
2) ”En patient’s historie”
Workshop 5
1) ”Pårørende inddragelse og udfordringer”.
		
Ved Helge Lassen, psykolog og
		
2) Samtalegrupper ved Helge og Rikke
Kl. 19.00
Festmiddag og underholdning af Rattlesnakes (fra kl ca. 20:30)
Søndag den 12. marts 1217:
Kl. 07.00 – 09.00 Morgenmad
Kl. 09.00 – 09.15 Godmorgen
Kl. 09.15 – 10.45 ”Fighter med og uden bold” ved håndboldspiller Daniel Svensson
Kl. 10.45 – 11.30 Værelserne forlades
Kl. 11.30 – 13.00 Generalforsamling
Kl. 13.00
Frokost (sandwich incl.vand)
(Ret til ændringer i programmet forbeholdes)
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Nekrolog

Hans Aage Nielsen

af DMF Formand Kaja Schmidt

Det var med stor tristhed at bestyrelsen i Dansk Myelomatose
Forening modtog beskeden om, at bestyrelsesmedlem
Hans Aage Nielsen gik bort søndag den 16. oktober 2016.
Hans Aage blev valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen
den 22.03.2015, og i den relative korte tid han nåede at
virke for foreningen, satte han sit præg på bestyrelsesarbejdet
med sit gode humør, store engagement og arbejdsindsats.
Han nåede at bearbejde foreningens vedtægter og forretningsorden, deltage i møder om patientinddragelse, og stod
for alt det praktiske omkring Foreningens deltagelse i Fol		kemødet på Bornholm i 2016.
Vi i bestyrelsen vil savne Hans Aage, som var et meget positivt og venligt menneske med stor
interesse for foreningen.
Hans Aage efterlader sig hustruen Anna Grethe, børn og børnebørn.
Vore tanker går til familien.
Æret være hans minde.
På bestyrelsens vegne
Kaja Schmidt
formand
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“

GMAN møde i København 9-11 juni 2016
af bestyrelsesmedlem Ingelise Kvist

Igen i år har Dansk Myelomatose Forening
deltaget i det årlige møde i GMAN (Global
Myeloma Action Network).

Vi kan konstatere
at der fortsat er
stor ulighed, både i
adgang til medicin og
ibrugtagning af nye
midler og muligheder for
finansiering, specielt for
de østlige lande i Europa.

25 lande var repræsenteret, her iblandt er
Spanien og Island nye medlemmer.
Mødedeltagerne var både patienter, pårørende og læger. Vi kunne konstatere, at der
fortsat er stor ulighed, både i adgang til
medicin og ibrugtagning af nye midler og
muligheder for finansiering, specielt for de
østlige lande i Europa.
Højdepunkter fra mødet
* Dr Abonour (klinisk forsker med fokus
på myelomatose ved Indiana University).
Han fortalte om de nyeste behandlingsformer herunder kombinationsbehandling, der forventes taget i brug senere
på året i USA.

*

Screening af islandske patienter over
40 år heriblandt for myelomatose i samarbejde med det islandske universitet.
Et projekt der snart vil gå i gang.

*

Standardiseret cost-benefit formular i
Europa (de samfundsmæssige og økonomiske fordele) med henblik på ensartet behandling i de europæiske lande.

*

International Myelomadag – der vil snart
komme et forslag på en sådan dag.

Det har været to intense og koncentrerede
dage med mange indlæg, men også med tid
til at udveksle erfaringer på tværs af landene.
”Media meets the myeloma”
Efterfølgende deltog Bibi og jeg i et spændende arrangement, et såkaldt journalistevent, hvor journalister fra flere europæiske
lande deltog.

Dr. Abonour fortæller om nye behandlingsmetoder i USA

*

Regelsæt om rettigheder for patienter
og om samarbejde med læger, politikere,
sundhedsmyndigheder og lægemiddelindustrien. Regelsættet blev gennemgået
og vil snart være officielt tilgængeligt.

Journalisterne lyttede og spurgte meget interesserede til vores
beretninger om dét, at være myelomatosepatient.
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Kort nyt

Eventen var en del af EHA 2016, der blev
afholdt i Bellacentret sideløbende med
GMAN mødet.

Forsøg med Cannabis på vej
af journalist Lisbeth Egeskov

Dernæst blev vi interviewet og videofilmet af
europæiske journalister, hvor vi fortalte hvordan det er at leve som myelomatosepatient.

Der er tilsyneladende en forsøgsordning på
vej fra sundhedsminister Sophie Løhdes
kontor, som giver praktiserende læger lov
til at udskrive cannabisprodukter til visse
patientgrupper. Det fremgår af to notater om
ordningen, der skal løbe i fire år fra 2018.

Dansk Myelomatose Forening blev fejret
for de 17 år foreningen har eksisteret.
Bibi Moe modtog på vegne af Dansk Myelomatose Forening, en fin glasstatuette af
Nadia Elkebir fra International Myeloma
Foundation.

Foruden sclerosepatienter må den medicinske cannabis udskrives til rygmarvsskadede og til kronisk smertebehandling hos patienter, der fx har nervesmerter (som efter
velcade-behandling) eller cancersmerter i
led, knogler og muskler samt til cancerpatienter, der har kvalme ved kemoterapi.
Hvis beskrivelsen af kriterierne holder, vil
mange myelomatosepatienter kunne få
glæde af forsøget, da vi jo desværre lider af
et bredt udvalg af de beskrevne symptomer.

Kort nyt

Statiner mindsker dødelighed
af journalist Lisbeth Egeskov

En stor amerikansk undersøgelse har vist,
at statiner (almindelig kolesterolsænkende
medicin) har en virkning på myelomatose.
Dels sænkes dødeligheden statistisk set
med 24 procent og dels sænkes risikoen for
at få myelomatoserelateret knoglesygdom
med 31 procent.
Undersøgelsen er lavet blandt 4.957 amerikanske krigsveteraner, som blev diagnosticeret med myelomatose fra 1999 til 2013.
Knap halvdelen var i behandling med
kolesterolsænkende medicin, og de levede
altså statistisk set længere og havde færre
problemer med skelettet end de, der ikke
var i behandling med statiner.
Resultaterne er offentliggjort i Journal of
Clinical Oncology. Den videnskabelige
artikel kan i sin helhed findes her:
http://jco.ascopubs.org/content/early/2016/
09/15/JCO.2016.68.3482.long

17 år
Kort nyt

Flere overlever blodkræft
af journalist Lisbeth Egeskov

Tal fra den nordiske kræftdatabase NORDCAN viser, at overlevelsen af blodkræft er
stigende i Danmark. Myelomatosepatienter
lever i gennemsnit et år længere end for
bare seks år siden, siger professor Niels
Abildgaard, som er formand for DMSG
(Dansk Myelomatose Studie Gruppe, i en
artikel i Hæmatologisk Tidsskrift.
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Kort nyt

af journalist Lisbeth Egeskov

Island screener for myelomatose
Netop nu starter det storstilede kliniske forsøg, iStopMM, hvor alle 140.000 islændinge
over 40 år skal aflevere blodprøver og urinprøver og screenes for MGUS (Monoclonal
Gammopathy of Unknown Significance),
der kan betragtes som et forstadie til myelomatose samt for inaktiv (smoldering) og
aktiv myelomatose, der endnu ikke er diagnosticeret.
Mens de syge patienter, der findes ved
screeningen, naturligvis skal behandles,
er det overordnede formål med forsøget at
finde metoder til at forhindre, at forstadiet
MGUS udvikler sig til aktiv myelomatose.
Forsøget sigter også efter at finde årsagen
eller årsagerne til myelomatose samt at finde
en metode til at forudsige sygdomsudvikling
fra MGUS til aktiv sygdom, som på længere
sigt kan bruges i hele verden til at bestemme,
hvilke patienter, der bør i behandling hvornår.
Det forventes, at der allerede om et til tre år
vil foreligge data fra forsøget.
iStopMM ledes af professor Sigurdur
Kristinsson fra det islandske universitet og
støttes økonomisk af International Myeloma
Foundation (IMF).

De to fase 3-forsøg, Castor og Pollux,
med Daratumumab i kombination med
henholdsvis Velcade og Revlimid samt
dexametason har vist, at responsen
på kombinationsbehandlingerne med
Daratumumab er bedre og mere holdbar
end
behandling
med
henholdsvis
Velcade og dexametason og Revlimid og
dexametason alene.
Det er med baggrund i resultaterne fra
de to forsøg, at Janssen nu søger om
at Daratumumab må bruges ved første
tilbagefald.
Behandling af 1. tilbagefald
Midt i oktober lavede en af USA’s mest kendte
myelomatosespecialister en lille kollegaquiz på Twitter. Dr. Vincent Rajkumar ved
Mayo Clinic’s Myelomatosecenter i Minnesota spurgte de andre myelomatosespecialister, hvilken behandling de ville give en
patient ved godt helbred ved første tilbagefald,
hvis patienten ikke var blevet resistent overfor
Revlimid.
Lægerne skulle ikke tage hensyn til økonomi
og godkendelser i deres svar. De skulle med
andre ord kun svare på, hvilken behandling
der efter deres mening ville være den
bedste her og nu blandt alle tilgængelige
behandlinger.
Over halvdelen af lægerne, 56 procent,
svarede, at de ville give en kombination af
Daratumumab, Revlimid og lavdosis dexametason (lille d).
En tredjedel, 34 procent, ville give Carfilzomib
i stedet for Daratumumab, men igen sammen
med Revlimid og dexametason.
6 procent ville give Elotuzumab samt Revlimid og dexametason, og 4 procent ville
give Iaxomib sammen med Revlimid og
dexametason.

Håb om tidligere behandling
Producenten af Daratumumab, Janssen, har
for nylig søgt EMA (EU’s agentur for godkendelse af lægemidler) om at få godkendt, at
myelomatosepatienter kan blive behandlet
med antistoffet Daratumumab tidligere i
sygdomsforløbet. Den nuværende godkendelse siger, at man tidligere skal have
gennemgået tre behandlingsforløb, før man
må få Daratumumab. Janssen har søgt EMA
om, at Daratumumab må gives allerede som
2. linje behandling, dvs. ved første tilbagefald.
Janssen har også søgt FDA (USA’s agentur
for godkendelse af lægemidler) om godkendelse af Daratumumab ved første tilbagefald.
FDA har allerede meddelt, at sagen
hastebehandles, og at man svarer senest
17. Februar 2017.
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Præsentation af ny bog:

“Da kræft ændrede mit liv - Ukendt og usynlig”
af DMF bestyrelsesmedlem Hans Aage Nielsen

og forhenværende formand for etisk råd
Jacob Birkler.

Den 01. september 2016 blev en ny bog
med 10 spændende fortællinger om Myelomatose, Leukemi og Lymfekræft præsenteret i Torvehallerne i Vejle.

Præsentationerne blev
indledt og styret af
sportsjournalist Morten
Ankerdal, netop hjemvendt fra Ol i Rio.
Morten har haft kræft
tæt inde på livet. Han
fortalte blandt andet
om sin far, som han
mistede for nogle år siden pga. tarmkræft.

Det er journalisten Finn Stahlschmidt som
har skrevet bogen efter interview af patienter
og pårørende samt læge, sygeplejerske og
psykolog.
Udgivelsen af bogen samt lanceringen er
sponsoreret af medicinalfirmaet Janssen.
Bogen, som er gratis, er blandt andet blevet
uddelt ved foreningens arrangement for
pårørende, afholdt den 01. Oktober samt
på Seminaret for patienter og pårørende
den 27. Oktober.

Alle indlæg var spændende, men jeg husker
især forskellen på vores sygdomme og
andre kræftformer. Ved flere kræftformer
er der en knude eller svulst et bestemt sted,
som kan fjernes operativt og synlig, når den
er kommet ud. Vores sygdom er over det
hele og usynlig!

Har du ikke modtaget bogen på et af disse
møder kan den, mod indbetaling af porto på
kr. 57,00 i Danmark og kr. 111,00 i resten af
Norden, bestilles hos foreningens formand
Kaja Schmidt på følgende email-adresse:
formand@myelomatose.dk. Beløbet bedes
indsat på vores konto i Sydbank:
6060 43 62 743.

Vi kender alle den
hidtidige behandling med kemo,
som
desværre
rammer både syge
og raske celler.
Forskningen går
på fremover at satse på medicin som alene
hæmmer syge celler – såkaldte ”hæmmere”.

Ved præsentationen var der indlæg af
Finn Stahlschmidt og tre af deltagerne i
bogen. Endvidere var der indlæg af overlæge
Lars Kjeldsen, psykolog Bo Snedker Boman,
oversygeplejerske Anne-Mette Thomsen
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Træning til patienter med nydiagnosticeret myelomatose
Et studie iværksat på Sjællands Univ. hosp., Roskilde samt Odense Univ. hosp.
Af Rikke Faebo Larsen, phD studerende og projektleder på studiet.

På Sjællands Universitetshospital, Roskilde har vi et ønske om at undersøge effekten af en
fysioterapeutisk træningsindsats til nydiagnosticerede patienter med myelomatose. Vi tror på,
at træning kan have en række positive effekter, blandt andet på patientens fysiske formåen
og livskvalitet. Det vil vi gerne undersøge.
Derfor er dette forskningsprojekt iværksat
som et phD-studie i et tæt samarbejde
med Odense Universitetshospital med
professor Niels Abildgaard som hovedvejleder for projektet. Derudover er
ledende overlæge Ulf Christian Frølund
fra Roskilde tilknyttet. Desuden er Lisbeth
Rosenbek Minet, som har en fysioterapeutisk baggrund tilknyttet samt Mary Jarden,
som har en sygepleje-faglig baggrund.

Hvad er formålet med studiet, og hvem
kan deltage?
Formålet er at undersøge, om en tidlig individuel fysisk træningsindsats
har en positiv indvirkning på det fysiske
funktionsniveau og aktivitetsniveau, livskvalitet samt smerte hos patienter med
nydiagnosticeret myelomatose, som er
behandlingskræven-de. Det kan også
være, at man har haft forstadier til
sygdommen, og den har udviklet sig
til at være behandlingskrævende.

Jeg selv, Rikke Faebo Larsen, er phD studerende og projektleder på studiet og har en
baggrund som fysioterapeut.

Vi vil også undersøge, om træningen
kan have gunstig betydning for knoglerne, som ofte påvirkes af sygdommen og kan medføre smerter og
knoglebrud.
Derudover vil vi undersøge, om der
er sammenhænge mellem det fysiske funktionsniveau i forhold til det
fysiske aktivitetsniveau, livskvalitet,
smerte og knoglernes tilstand.
På den måde kan vi blive
klogere på betydningen af
at opretholde et så godt funktionsniveau som muligt.

Hvad ved vi om træning til patienter med
kræft
Træning i forbindelse med kræftsygdom har
positive effekter blandt andet på den fysiske
funktion, symptomer (især udtalt træthed)
og livskvalitet. Generelt ved vi, at træning er
gennemførlig og sikker. Det er især
andre kræftformer, der er undersøgt,
og derfor er der kun ganske få
studier, der er gennemført blandt
patienter med myelomatose. Fokus
i disse studier har været på den
gruppe af patienter, som modtager
højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, og oftest under eller
efter denne kraftige behandling.
Med dette projekt ønsker vi at sætte
fokus på patienter med nydiagnosticeret myelomatose, for derved at sætte tidligt ind i sygdomsforløbet. Med tidligt mener
vi indenfor den første uge efter at diagnosen
er stillet.
Derudover ønsker vi, både at lade de patienter indgå som senere skal modtage behandling med højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, og også patienter som modtager
anden medicinsk behandling.

Hvordan foregår det?
Studiet er tilrettelagt som
et lodtrækningsstudie. Det
vil sige, at hvis patienten opfylder kriterierne for at deltage,
vil der blive trukket lod om,
hvorvidt patienten skal træne eller udelukkende modtage det sædvanlig tilbud.
Det sædvanlige tilbud i dag består af information omkring fysisk aktivitet samt gode
råd om forflytninger, for eksempel hvordan
man bedst kan komme ud af sengen.
Grunden til at det er planlagt som et lodtrækningsforsøg er, at det er den bedste viden-
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skabelige måde at undersøge, om det er
selve træningen, der gør forskellen, fordi det
i princippet er det eneste, der er forskelligt
mellem de patienter som træner, og dem
som ikke træner. Velvidende at I jo selvfølgelig alle sammen er forskellige!

Sådan undersøges effekten af træning
Hvis patienten siger ja til at deltage, bliver
patienten undersøgt af en fysioterapeut.
Patienten skal gennemgå i alt 2 styrketest
af lårmuskler og vi måler patientens gribestyrke i hånden. Derudover gennemføres
en 6 minutters gangtest, altså hvor langt
kan man gå på 6 minutter.

Træningsforløbet
Den fysiske træning består af styrketræning
og konditionstræning. I tilrettelæggelsen af
træningen tages der højde for eventuelle
knogleproblemer. Træningen foregår under
individuel vejledning fra fysioterapeut. Patienten ser fysioterapeuten 8 gange i en periode på 10 uger, og patienten træner også
hjemme ud fra et individuelt tilrettelagt
træningsprogram. Patienten bliver bedt om
at udfylde en træningsdagbog. Fysioterapeuten tilpasser løbende træningen.

Det fysiske aktivitetsniveau måles i en 5
dages periode ved hjælp af en aktivitetsmåler, som fastgøres på låret med et hudvenligt plaster.
Derudover udfylder patienten et spørgeskema om smerter og et om livskvalitet.
Desuden får patienten taget blodprøver,
som analyseres for knoglemarkører, dvs.
et mål for knogleaktiviteten.
Her vil vi kigge på, om prøven er præget
af knogleopbyggende markører eller knoglenedbrydende markører.
Desuden vil vi undersøge knogletætheden,
altså knoglernes kalkindhold samt muskelmassen.
Dette kan vi se ved hjælp af en DEXAscanning, som er en avanceret form for
røntgenundersøgelse, men med en meget
mindre mængde røntgenstråler end ved en
almindelig røntgenundersøgelse.
Det vil være banebrydende, hvis vi kan påvise, at træning har en positiv indvirkning
på den knoglesygdom, der ofte følger med
sygdommen.
Undersøgelserne vil blive foretaget, når patienter går ind i studiet og undersøgelserne
gentages efter 11 uger, 6 måneder og 1 år.
Det fysiske aktivitetsniveau vil dog også
blive undersøgt efter 4 uger og 7 uger, da
det er af stor interesse, hvad der egentlig
sker med ens aktivitetsniveau i starten af
ens sygdomsforløb.

Vi tilstræber, at træningen foregår de samme
dage, som patienten møder til behandling,
da vi ved, at der i forvejen er rigtig mange
ting, man som patient skal møde til.

Hvor langt er vi kommet i studiet?
Første patient kom ind i studiet i juni 2015.
I skrivende stund er der i alt inkluderet 35
patienter ud af de i alt 88 vi ønsker skal
deltage.

Dette lykkes langt de fleste gange, og det
er faktisk også en af de ting, vi har fået positive tilbagemeldinger på. Det bliver ganske
enkelt nemmere at overskue.
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KRIS godkender

Vi forventer, at det vil være muligt at indgå
i studiet frem til foråret 2018 – hvis man
altså opfylder kriterierne for at deltage.

3 nye lægemidler

Kilde: Hæmatologisk Tidsskrift

Vi har ingen resultater endnu, men mange
positive tilbagemeldinger fra både patienter og fysioterapeuter. Så vi håber meget
og tror på, at studiets resultater viser, at
træningen har en god effekt.

KRIS har besluttet at godkende tre lægemidler til behandling af myelomatose. Det
gælder dels carfilzomib (Kyprolis) og elotuzumab (Empliciti), som begge bruges til
behandling af myelomatosepatienter, der
har fået tilbagefald efter tidligere behandling.

Hvordan kommer studiets resultater
patienterne til gode?
Dette studie er tiltænkt patienter med nydiagnosticeret behand- lingskrævende
myelomatose, ud fra tanken om at jo tidligere vi kan sætte ind jo bedre. Men forhåbentlig medvirker resultaterne også til,
at der generelt bliver sat fokus på træningens betydning for pati- enter med myleomatose, uanset hvor i forløbet patienten er.
Vi håber, at vi kan bidrage til, at patienter
med myelomatose hele tiden får det mest
optimale behandlingstilbud til at opnå bedst
mulig funktion og livskvalitet.

”Både carfilzomib og elotuzumab er bedømt
til at have en god balance mellem effekt
og bivirkninger, og derfor anbefaler vi begge to som standardbehandling. Vi henstiller
dog til, at de skal indgå i en RADS-proces,
fordi der efterhånden er fire præparater,
som bruges på samme linje i behandlingen,
og flere af dem bygger på samme grundstruktur, nemlig dexamethason og lenalidomid. Det betyder, at patienterne på sigt vil
blive resistente, så hvis man først bruger
det ene middel og så det andet, er data ikke
realiserbare,” siger KRIS’ formand Steen
Werner Hansen.

Projektstøtte
Projektet er støttet af Sjællands Universitetshospital, Region Sjælland, Region Syddanmark samt Danske Fysioterapeuter.

Beslutningen blev truffet på seneste møde
i Koordineringsrådet for ibrugtagning af
sygehusmedicin, KRIS, 6. september.

Har du eller dine pårørende spørgsmål er
du/I meget velkomne til at kontakte mig på
e-mail: rfl@regionsjaelland.dk

På mødet besluttede KRIS også at godkende daratumumab (Darzalex) til refraktære myelomatosepatienter. KRIS havde
bedt om data fra et randomiseret studie
vedrørende daratumumabs sikkerhed,
og dataene bekræftede den positive
anbefaling, fortæller Steen Werner Hansen.

Med venlig hilsen
Rikke Faebo Larsen

“

”Både carfilzomib
og elotuzumab er
bedømt til at have en god
balance mellem effekt og
bivirkninger, og derfor
anbefaler vi begge to som
standardbehandling.
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Velbesøgt seminar i Korsør

De 190 deltagere fik meget med hjem fra efterårets seminar
af Lisbeth Egeskov

De mange patienter og pårørende kom
bestemt ikke forgæves til seminaret i Korsør
den 27. Oktober. Stemningen var i top, og
der var flere gode nyheder fra de deltagende
læger om nye behandlingsmuligheder.
Endelig var der en forrygende opsang om
at leve livet - og et gratis eksemplar til alle
af bogen ”Ukendt og usynlig”.

at danske myelomatosepatienter ikke flytter
sig mere for at være med i kliniske forsøg,
hvor man kan være heldig at få de nye
lægemidler ved lodtrækning, før de er
godkendt.
- I USA rejser myelomatose-patienter langt
for at være med i forsøg og for at få behandling. Her i landet er afstandene meget
kortere, men alligevel ser vi ikke ret ofte,
at folk søger til andre hospitaler for at deltage i forsøg, sagde Abildgaard.

Formanden for Dansk Myelomatose
Forening (DMF), Kaja Schmidt og Nadia
Elkebir fra International Myeloma Foundation (IMF), var da også glade for det store
fremmøde.

Han tilføjede, at det måske også kan
skyldes, at patienterne ikke bliver informeret
om forsøgene – eller ikke ved, at man kan
deltage i kliniske forsøg på andre hospitaler,
og endda ofte kan få betalt transportomkostningerne

- Nu skal I bare spørge løs. Det her arrangement er lavet for jeres skyld, sagde
Nadia Elkebir.
Dagens ordstyrer, Professor Niels Abildgaard,
Odense Universitetshospital var også glad
for at se så mange patienter og pårørende:
- Jeg synes, det er vigtigt, at vi mødes på
denne her måde også, og får lejlighed til at
nå lidt mere rundt end vi kan i ambulatoriet,
sagde han.
Rejs efter forsøg
Niels Abildgaard sagde, at det undrer ham,
Oversigt over kliniske forsøg
Professor Niels Abildgaards aktuelle
oversigt over kliniske forsøg i Danmark
kan findes på foreningens hjemmeside:
www.myelomatose.dk
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Abildgaard gennemgik i sit indlæg de igangværende kliniske forsøg på de hæmatologiske afdelinger i Danmark. Og som en
blandt publikum bemærkede, så er der stor
forskel på, hvor mange forsøg afdelingerne
er med i. Fx ser det tyndt ud i Herlev, mens
eksempelvis Vejle, Århus og Odense har en
del flere forsøg i gang. Så der kan være god
grund til at se længere end sin egen afdeling,
hvis man har behandlingskrævende sygdom.

- Ulempen ved kyprolis er, at det skal gives
to gange om ugen i drop, hvor velcade kan
gives i maveskindet. Men det er rigtig godt
nyt, at midlet er langt mindre nerve-skadende
end velcade, sagde Niels Abildgaard.

Bedre medicin
Overlæge Ulf Frølund
fra Roskilde Hospital
sammenlignede i sit
indlæg de nuværende
behandlingsmuligheder
for myelomatose-patienter med en firbenet
skammel med et behageligt sæde. For blot få år siden var behandlingsmulighederne at sammenligne
med en trebenet malkeskammel.

Empliciti og Darzalex er ligeledes blevet
godkendt i Danmark i 2016. Daratumumab
er dog kun godkendt som enkeltterapi til
patienter, der har fået mindst 3 tidligere behandlinger. Men dette bliver snart ændret,
forudser Niels Abildgaard.

Ixazomib, som er den allernyeste proteasomhæmmer, er en tablet. Den forventes
også at blive godkendt i Danmark i den
nærmeste fremtid.

- Jeg tror ikke, der går mere end et halvt år,
før vi ser daratumumab rykke frem, så vi
kan give det ved første tilbagefald. Og allerede om et år tror jeg, at vi ser, at daratumumab er rykket helt frem til første-linjebehandlingen, sagde Niels Abildgaard.

Kemoterapi udgør skamlens første ben, binyrebarkhormon udgør det andet ben og
imider (thalidomid, revlimid, pomalidomid)
samt proteasomhæmmere (kyprolis/carfilzomib, ixazomib) udgør det tredje ben.
Det fjerde og nyeste ben er antistofferne
darzalex/daratumumab og empliciti/elotuzumab.
- Både antistofferne og de nyere midler i
det tredje ben har færre bivirkninger end
kemoterapi, og skal man blive i billedet med
skamlerne, betyder det at den nye skammel
er blevet mere stabil, og at man sidder
bedre i sædet, sagde Ulf Frølund.

Intet seminar uden IT mæssige udfordringer...

Hertil kunne man tilføje, at vi som patienter
glæder os meget til den dag, behandlingen
kan sammenlignes med en velpolstret
lænestol.
Gik du glip af seminaret?
Så se det hele hjemme i stuen.
Alle indlæggene på seminaret blev
videofilmet, og vil snarest kunne ses
på foreningens hjemmeside
www.myelomatose.dk

Mere godt nyt
Proteasomhæmmeren kyprolis er netop
blevet godkendt i Danmark, og det er rigtig
godt nyt, fordi risikoen for at få nervebetændelse er meget mindre end ved forgængeren velcade.
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Når livet stiller et spørgsmål

Man kan måske ikke selv gøre for, at man bliver syg. Men man
har selv ansvaret for, hvordan man lever med sin sygdom og sin
dødelighed. Foredragsholder Michael Brautch gav alle noget at tænke
over i et forrygende foredrag på seminaret i Korsør.
af Lisbeth Egeskov

Når der sker store forandringer i ens tilværelse, om de så er positive eller negative, er det
livet, der stiller os et spørgsmål. Så må vi komme med et svar. Selv om vi ikke selv har været
skyld i, at vi fik kræft, så er det vores eget ansvar, hvordan vi håndterer det. Hvordan vi svarer
på spørgsmålet.
Sådan indledte den inspirerende taler, Michael
Brautsch, sin time på scenen. Og så gik det
ellers over stok og sten med en forrygende
energisk og morsom – men også meget tankevækkende – forestilling om at leve med alvorlig
sygdom og død.
Både de gamle romere og grækere, Kierkegaard,
Løgstrup, Albert Camus og de andre franske
eksistentialister, Nietzsche, den australske
sygeplejerske Bronnie Ware og endda Shakespeares Hamlet var med i Korsør.
Sygdom og død
Brautsch kaldte det et menneskeligt vilkår, at vi må forholde os til forandringer og til vores
egen dødelighed. Vi bliver født og vi dør, det ved vi godt alle sammen. Alligevel tænker vi
normalt ikke meget over vores kommende død, lige som vi heller ikke hver dag går rundt og
påskønner, at vi har to intakte arme.
- Det gør vi først den dag vi eventuelt brækker begge arme, og opdager, hvor besværligt det
er, når vi skal på toilettet. Først da påskønner vi fuldt ud det gode helbred, vi havde før. Vi
går ikke rundt hver dag og siger, ”ih hvor er jeg glad for, at jeg ikke har brækket begge mine
arme”, sagde Michael Brautsch.
- Men hvis vi tænker lidt over vores egen dødelighed, så er det jo faktisk rigtig dejligt ikke at
være død endnu, tilføjede han.
Er der en mening?
Men er der en højere mening, eller bare en mening, med den udfordring, det er at blive alvorligt syg, spørger mange sig selv. Vi spørger lægen: ”Hvorfor mig?” Nogle spørger også
præsten, men der er sjældent et godt svar, udover at sygdom og død er en del af det at være
menneskelig, en del af livet. Så hvad er meningen?
Den franske filosof Camus har i bogen ”Sisyfosmyten” (1942) givet sit bud, og det er, at der
ikke er nogen mening, det hele er absurd.
- De gode ting i livet, selve det at leve, er det, der er meningen ifølge Camus, som var inspireret af fortællingen om Sisyfos i Odysseen. Sisyfos skal i al evighed trille en stor sten op på
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et spidst bjerg. Stenen triller altid ned igen, og
Sisyfos må atter og atter trille den op.
Det er lige som at rydde op efter en teenager, fortæller Brautsch.
Men ifølge Camus er Sisyfos en lykkelig mand.
- Han er udødelig og han er frataget sin frie vilje.
Så han behøver end ikke at overveje, om det er
åndssvagt at trille stenen op igen og igen, og udsigten er jo fin, sagde Michael Brautsch.
Ifølge Camus er selvmordet det vigtigste filosofiske
problem: ”At afgøre, om livet er værd at leve eller ej
er at besvare filosofiens grundspørgsmål”, skriver han.
Kan man svare ”ja”, er det på med vanten og i gang
med at finde ud af, hvad svaret er, når livet anråber
os med et spørgsmål.
Hvem der?
Kierkegaard sagde, at livet handler om at indhente sig selv, om at være synkron med sig selv,
Nietzsche sagde: Stræb efter at blive den, du er.” Hvem man er, og hvad det gode liv er, er der
lige så mange svar på, som der er mennesker.
- I åbningsscenen i Hamlet anråber den ene soldat den anden: Hvem der? Det er det spørgsmål,
vi selv må besvare, når vores liv bliver vendt på hovedet: Hvem der? For som der stod over
døren til Oraklet i Delphi ”Kend dig selv”. Det er vigtigt. Måske er der nogle ting, vi skal ændre
på, sagde Brautsch, og fortalte om et ægtepar, han kender, der mistede deres 17-årige søn.
- De solgte alting og købte en tandem og cyklede jorden rundt i fire år. Det var deres svar.
Der skulle en forfærdelig begivenhed til, før de gjorde det, de egentlig gerne ville. Deres søns
død fik dem til at standse op, se på deres liv og ændre prioriteterne, fortalte han.
Når man rammes af kræft, et det vigtigt at besvare soldatens spørgsmål, før det er for sent.
Så man kan nå at gøre det, man gerne vil. I begyndelsen kan det fylde meget at være ”ham
den syge”, men efterhånden bliver der luft til andre ting.
- I stedet for at deponere håb, glæde og lykke i fremtiden, så vær i nuet. Prøv at tage livtag
med spørgsmålet om, hvad der er det gode liv her og nu. Ved alvorlig sygdom må man stille
spørgsmålet på ny, og få taget nogle gode samtaler om det med dem man elsker, anbefalede
Michael Brautsch.
Vær tro mod dig selv
Han fortalte om den australske sygeplejerske Bronnie Ware’s bog om døende fortrydelser, hvor
hun har interviewet mennesker på deres dødsleje om, hvad de mest fortrød i deres liv. Det er
ikke så meget det, man har gjort, som det man ikke har gjort, man fortryder.
- Den største fortrydelse var, at man havde været utro mod sig selv. At man ikke havde været
tro mod sine egne værdier. Så det er godt at starte med at spørge sig selv: Er jeg tro mod
mine værdier i den måde jeg lever på, sagde Brautsch.
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Den næste fortrydelse var spild af tid (for mændenes
vedkommende ofte, at de havde spildt for meget tid med
at arbejde og set familien for lidt).
- Tid er det mest kostbare, vi har. Den tid, vi ikke bruger
på noget godt, den er spildt og væk for altid. Hvis ma
synes, at familien er det vigtigste, skal det helst afspejles
i den tid, man bruger sammen, sagde Michael Brautsch.
Elsk og vær lykkelig
Den tredje fortrydelse var ikke at have givet udtryk for
sine følelser og sagt til og fra.
Den fjerde var ikke at have holdt kontakt med mennesker,
der var vigtige for en.

om man er syg, sagde Brautsch.

- Som Løgstrup sagde, så er du aldrig tæt på et andet
menneske uden at holde dette menneskes liv i dine
hænder. Vi kan ødelægge hinandens liv, men vi kan
også elske hinanden og bygge hinanden op. Ved at vælge
det sidste, kan man have det bedst mulige liv, også selv

Den femte fortrydelse på dødslejet var, at den døende ikke havde tilladt sig selv at være
lykkelig.
- Jeg tror, det handler om lykke som hos Andersen & Dissing. Om kaffe og ostemad og Nina,
der er gået i bad, sagde Brautsch.
- Efter en stor omvæltning som en kræftdiagnose er det aller vigtigste,at få startet en samtale
med sig selv, og med et andet menneske om, hvad lykken er nu. Det er ikke sikkert, vi kan
finde meningen eller at det føles retfærdigt. Men måske kan vi samle modet til at leve, som vi
gerne vil, sagde Michael Brautsch.

Michael Brautsch
Michael Brautsch er født i 1963. Han er foredragsholder og sognepræst på Frederiksberg.
Han er født i Herlev, men vokset op på Sydfyn,
hvor forældrene drev en restaurant. Før han
læste teologi var han udlært i sparekasse, arbejdede med turisme i Frankrig, var daghøjskoleleder, ungdoms-skolelærer, projektleder,
tjener og læste filosofi.
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Bøger om at leve på trods
af journalist Lisbeth Egeskov

“

Bøger eller blogs på
internettet kan være
venner i nøden, når man
er ramt af sygdom, smerter og angst for døden.

Når man rammes af myelomatose kan livet
pludselig føles radikalt anderledes. Det kan
være svært at se på verden med de samme
øjne som før diagnosen, for man har jo –
i al nøgternhed – fået en dødsdom. Ikke her
og nu, ganske vist, men det bliver alligevel
sværere at undgå at se sin egen dødelighed
i øjnene.
Selv om det ikke er en hemmelighed, at alle mennesker skal dø på et eller andet tidspunkt,
kan en diagnose som uhelbredelig kræft lave en del ballade i ens følelsesliv.
Pludselig føles det, som om der er sat dato på døden. Man kan ikke længere slippe af sted
med at tænke: ”hvis jeg dør”, men tvinges til at tænke ”når jeg dør.”
Det er her, nytten viser sig af bogen, selvhjælpsbogen eller andres dagbøger om at leve med
sygdom og dødelighed og alligevel leve fuldt ud på trods. God læselyst.

Blandt løver

– om alvorlig sygdom, livsmod og dødsbevidsthed
“Skulle dette virkelig til, før jeg kunne tage mit liv alvorligt?” spørger mange mennesker, når de
rammes af sygdom, ulykke eller død.
Blandt løver fokuserer på den specielle form
for forandring, som livstruende sygdomme
fører med sig. Den handler om, hvordan vi
kan flytte opmærksomheden fra sygdom,
angst og overlevelse til dødsbevidsthed og
livsenergi.
Vores iboende dødsangst for at forsvinde,
for kontroltab og for adskillelse kan få neuroser til at blomstre og dermed svække friheden til at leve livet.
I den reviderede udgave af bogen fra 2010
tager forfatteren Marianne Davidsen-Nielsen
i endnu højere grad fat i de tilknytnings- og
adskillelsesprocesser, som er grundlaget
for at kunne leve håbefuldt med sin sygdom.
Herudover er der tilføjet et kapitel om den
udfordring det er at arbejde i løveland, som
behandler og hjælper.
Bogen henvender sig til alle, som skal klare
den eksistentielle udfordring, det er at leve
med en livstruende sygdom.
Den er samtidig beregnet for læger, sygeplejersker og andre behandlere, som arbejder professionelt med liv og død.

22

Som at se på solen
– at leve med døden

Forfatteren, Irvin D. Yalom, født i 1931, er
en berømt amerikansk psykiater, terapeut
og forfatter. Hans erfaring er, at angst for
døden ofte har (for) stor indflydelse på
menneskers livskvalitet og velvære. Om
vi vil det eller ej, ligger døden forude, og
vi kan derfor lige så godt finde en positiv
måde at håndtere det det på – og dermed
få et meget bedre liv, mens vi er her.
En voldsom oplevelse, skilsmisse, dødsfald
eller sygdom kan ofte være en øjenåbner,
der kan få os til at indse vores dødelighed
og inspirere os til at ændre vores prioriteringer: Tale mere med dem vi elsker, være
sammen med familien, tage chancer og få
oplevelser vi ellers ikke turde tage - og værdsætte livets skønhed og glæder mere.
Også en anden af Yaloms nyere bøger handler om vores forhold til døden – og ikke mindst
om at leve livet meningsfuldt, før det er slut: Døgnfluernes dans, som udkom i 2015.

At være dødelig

– om livsforlængelse og livskvalitet
Bogen handler om vores oplevelse af dødelighed anno 2016. Om at fremskridtene i sundhedsvæsnet kan gøre døden så abstrakt, at vi får svært ved at forholde os til den. Vi forstår efterhånden ikke, hvorfor døden ikke bare kan kureres.
Forfatteren, amerikaneren Atul Gawande, er født i
1965, og er kirurg ved Brigham and Woman’s
Hospital i Boston, Massachusetts. Han er også
sundhedsforsker ved Harvard.
Han er en mesterlig fortæller, og bruger
eksempler fra sine patienter og sin egen
familie til at diskutere livskvalitet, det
gode liv og accept af døden.
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Sygdommen skal ikke styre mit liv
Rejsebrev fra Palle
af Palle Svendsen

Senere var det tre dages vandretur ned i
Colca Canyon, der er dobbelt så dyb som
Grand Canyon, og til sidst et fem dages trek
i Huaraz, hvor vi nåede op i 4800 meters
højde. Det var en god oplevelse, og gav
mig en stor personlig sejr.
Bar selv rygsæk
Min tredje højdosis kemoterapi med stamcellestøtte fik jeg i december 2015, og lige nu
er vi atter på en seks ugers rejse. Denne
gang, dog med fuld forsikring.
Vi har været i Nepal og gå Annapurna
Circuit, som fører en over et pas i 5416
meters højde. Jeg bar selv min rygsæk.
Jeg hedder Palle Svendsen, og er 61 år.
Jeg blev diagnostiseret med myelomatose
for fire år siden, og har været igennem tre
gange højdosis kemoterapi med stamcellestøtte og har det godt.

Jeg har valgt ikke at lade sygdommen styre
mit liv. Men den er der, som en uvelkommen
følgesvend, og jeg tænker på den hver dag,
men den får ikke lov til at ødelægge det liv
der er, lige her og nu. For det er dyrebart
for os alle.

Når man får diagnosen, står ens liv stille,
og man søger desperat efter en livline.
Min kone og jeg har altid rejst meget, så
det besluttede vi, at vi ville blive ved med.

“

Jeg har altid trænet meget. Nu blev det
endnu mere. Jeg tænkte, at hvis jeg gjorde
noget godt for min krop, ville den nok gøre
noget godt for mig.

Når man får diagnosen står ens liv stille
og man søger desperat
efter en livline

3 måneder efter min første behandling med
højdosis kemoterapi med stamcellestøtte,
pakkede vi vores rygsække og tog seks
uger til Peru. Der var ingen forsikring, der
ville dække os, så det var, nok ikke så velovervejet.
Trekking i Peru
I Peru var vi ude og trekke tre gange.
Først en fem-dages tur på en rute, der hedder Salcantay. Vi var en del af en gruppe og
boede i telt. Målet var Machu Picchu, den
gemte Inka by højt oppe i bjergene. Det var
HÅRDT, men jeg klarede det.
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En stor og varm tak til alle tovholderne
i Dansk Myelomatose Forening
af DMF-netværkskoordinator Bibi Moe

Bestyrelsen vil gerne udtrykke en meget,
meget stor og varm tak til alle jer tovholdere
i netværkene rundt i landet.

En stor hjælp er også, at I holder øje med
foreningens materialer på sygehusene samt
at I mange gange repræsenterer Dansk
Myelomatose Forening på Sundhedsdage,
Stafet for Livet osv. rundt i landet.
Vi er stolte over at have alle jer med i samarbejdet, og vi hører gentagne gange, hvor
vi dog er aktive i vores forening – vi er trods
alt ”kun” en lille patientgruppe i Danmark.
Vi får mange anerkendende roser fra både
ind- og udland.

Tovholdermøde april 2016

Jeres store hjælp som frivillige, der selv er
ramt af myelomatose, enten som patient,
pårørende eller efterladt, er en af grundpillerne i vores arbejde med støtte og hjælp
til medlemmerne.
Selvom I har sygdommen meget tæt på
jeres eget liv, vælger I at bruge jeres kræfter
og fritid på at give mulighed for, at vi alle
kan mødes i en gruppe og få talt om livet
med myelomatose - både patienter men
også pårørende.

Tovholdermøde april 2015

Vi glæder os til fortsat rigtig godt samarbejde
med jer alle i det nye år.
Hvis der nu er nogen, der læser dette og
savner et netværk i sit eget område, vil vi
med stor glæde hjælpe med at etablere et
nyt netværk sammen med jer.

I stiller op, når vi to gange om året inviterer
til fælles tovholdermøder over 2 dage, et
sted i landet og tager imod ny læring og
supervision for at styrke jer i arbejdet som
tovholdere.

Kontakt: Bibi Moe tlf. 40747710 eller mail
netvaerk@myelomatose.dk
Stor tak fra hele bestyrelsen i Dansk
Myelomatose Forening

Næste fælles tovholdermøde afholdes i
Nyborg den 04.-05. november 2016.
Dette møde vil, helt ekstraordinært, være
med deltagelse af foreningens samlede
bestyrelse.
Tovholdermøde november 2015
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Patientnetværk
i
Dansk Myelomatose Forening
Alle netværksmøder i foreningen er for både patienter og pårørende.
Er du stadig på arbejdsmarkedet eller har alderen til det, har vi to netværk - Unge Øst og
Unge Vest - som fokuserer på emner, som denne aldersgruppe har speciel interesse i.
NB! Hvis der ikke findes et netværk tæt på dig, og du har energi og lyst til at starte et netværk,
er du hjertelig velkommen til at kontakte vores netværkskoordinator Bibi Moe på netvaerk@
myelomatose.dk, som vil hjælpe med det hele.
Referater fra tidligere møder kan læses på hjemmesiden www.myelomatose.dk
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Netværk København
Møderne foregår på:
Center for Kræft og Sundhed
Nørre Allé 45
2200 København N
Alle møder foregår i “Møderummet” (Ved siden af den store mødezone på 1.sal)
og foregår på onsdage i tidsrummet 17:00-19:00
Kommende møder i 2016:
30. November 2016
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

Tirsdag 06. December 2016 - 17:00-21:00 - HUSK TILMELDING
Dagsorden:
afholdes i KB’s lokaler på Nørre Allé 45 i samarbejde
med Netværk Unge Øst, -Holbæk og -Næstved
Workshop med Michael Brautsch,
Emne: Livets store Spørgsmål
Erfaringsudveksling
Kommende møder i 2017:
01. Marts 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

07. Juni 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

06. September 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

06. december 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

Med venlig hilsen
Helle Milde
Telefon: 41 44 06 63

Ditte Frimodt
Telefon: 27 85 55 60
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Ulla Vendelbo
Telefon: 48 18 83 89

Netværk Nordvestsjælland / Holbæk
Møderne foregår på:
Sundhedscentret
Carl Reffsvej 2
4300 Holbæk
Alle møder foregår på mandage 16:00-18:00
Kommende møder i 2016:
05. December 2016
Dagsorden:

Julemøde
Erfaringsudveksling

Tirsdag 06. December 2016 - 17:00-21:00 - HUSK TILMELDING
Dagsorden:
afholdes i KB’s lokaler på Nørre Allé 45 i samarbejde
med Netværk Unge Øst, -København og -Næstved
Workshop med Michael Brautsch,
Emne: Livets store Spørgsmål
Erfaringsudveksling
Kommende møder i 2017:
20. Februar 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

24. April 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

19. Juni 2017
Dagsorden

Erfaringsudveksling

28. August 2017
Dagsorden

Erfaringsudveksling

Med venlig hilsen
Bibi Moe
Telefon: 40 74 77 10

Anne-Grethe Winther
Telefon: 27 27 66 61
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Henrik Gerner Jørgensen
Telefon: 41 62 69 92

Netværk Sydsjælland og øer
Møderne foregår på:
“Livsrummet”
Kræftrådgivningen i Næstved
Ringstedgade 71-73
4700 Næstved
Alle møder foregår på onsdage 16:00-18:00
Kommende møder i 2016:
23. November 2016
Dagsorden:

BEMÆRK 16:00-19:00
Julefrokost
Erfaringsudveksling

Tirsdag 06. December 2016 - 17:00-21:00 - HUSK TILMELDING
Dagsorden:
afholdes i KB’s lokaler på Nørre Allé 45 i samarbejde
med Netværk Unge Øst, -København og -Holbæk
Workshop med Michael Brautsch,
Emne: Livets store Spørgsmål
Erfaringsudveksling
Kommende møder i 2017:
22. Februar 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

31. Maj 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

30. August 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

29. November 2017

Julefrokost

Med venlig hilsen
Lone Rise
Telefon: 60 70 40 40

Poul Remontiussen
Telefon: 21 56 56 63
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Netværk Fyn
Møderne foregår på:
Livsrummet, OUH
Kløvervænget 18B
5000 Odense C
Alle møder foregår på tirsdage 15:00-17:00
Kommende møder i 2016:
08. November 2016
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

Kommende møder i 2017:
07. Februar 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

16. Maj 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

22. August 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

14. November 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

Med venlig hilsen
Lone Korsager
Telefon: 40 47 30 85

Lis Mortensen
Telefon: 21 76 07 93
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Netværk Trekanten
Møderne foregår på:
Kræftpatienternes Hus - Vejle Sygehus
Beriderbakken 9
7100 Vejle
Alle møder foregår på mandage 16:00-18:30
Kommende møder i 2016:
05. December 2016
Dagsorden:

Erfaringsudveksling
Julehygge

Kommende møder i 2017:
06. Februar 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

Tirsdag 06. Juni 2017
Dagsorden:

(BEMÆRK fordi mandag 05. Juni er 2. Pinsedag)
Erfaringsudveksling

04. september 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

04. December 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

Med venlig hilsen
Kaja Schmidt
Telefon: 40 46 16 34

Louise Juhl Christensen
Telefon: 27 20 23 10
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Kirsten Seyer Hansen
Telefon: 20 73 28 94

Netværk Sønderjylland
Møderne foregår på:
Kræftrådgivningen
Nørreport 4
6200 Aabenraa
Alle møder foregår på tirsdage 15:00-17:00
Kommende møder i 2016:
22. November 2016
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

Kommende møder i 2017:
07. Marts 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

06. Juni 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

05. September 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

21. November 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

Med venlig hilsen
Edith Christensen
Telefon: 74 56 19 31

Allan Høfler
Telefon: 40 56 55 02
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Netværk Sydvestjylland / Esbjerg
Møderne foregår på:
Kræftrådgivningen i Esbjerg
Jyllandsgade 30
6700 Esbjerg
Alle møder foregår på torsdage 19:00-21:00
Kommende møder i 2016:
08. December 2016
Dagsorden:

OBS - mødetid kl. 18:00 - HUSK TILMELDING
Julefrokost
Erfaringsudveksling

Kommende møder i 2017:
09. Marts 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

08. Juni 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

14. September 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

14. December 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

Med venlig hilsen
Tove Hansen
Telefon: 75 42 26 14

Lene Larsen
Telefon: 75 14 38 00
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Netværk Nordjylland / Aalborg
Møderne foregår på:
Kræftrådgivningen i Aalborg
Steenstrupvej 1
9000 Aalborg
Alle møder foregår på tirsdage 16:00-18:30
Kommende møder i 2016:
15. November 2016
Dagsorden:

Julefrokost
Erfaringsudveksling

Kommende møder i 2017:
21. Februar 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

16. Maj 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

15. August 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

21. November 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

Med venlig hilsen
John Riis
Telefon: 98 92 97 84 /
23 49 73 20

Amalie Riis
Telefon: 61 78 71 78
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Ingelise Kvist
Telefon: 22 41 91 80

Netværk Midt- og Vestjylland / Herning
Møderne foregår på:
Kræftrådgivningen i Herning
Nørgaards Allé 10
7400 Herning
Alle møder foregår på lørdage 14:00-16:00
Kommende møder i 2016:
26. November 2016
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

Kommende møder i 2017:
25. Februar 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

27. Maj 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

26. August 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

25. November 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

Med venlig hilsen
Morten Svane
Telefon: 97 11 92 51

Betty Holm
Telefon: 97 19 15 58
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Verner Holm
Telefon: 97 19 15 58

Netværk for de Unge Øst / København
Møderne foregår på:
Center for Kræft og Sundhed
Nørre Allé 45
2200 København N
Alle møder foregår i undervisningskøkkenet i stueetagen.
På lørdage er det 10-16, og på Tirsdage er det 17-21.
Kommende møder i 2016:
Tirsdag 06. December 2016 - 17:00-21:00 - HUSK TILMELDING
Dagsorden:
afholdes i KB’s lokaler på Nørre Allé 45 i samarbejde
med Netværk København, -Holbæk og -Næstved
Workshop med Michael Brautsch,
Emne: Livets store Spørgsmål
Erfaringsudveksling
Kommende møder i 2017:
04. Februar 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

16. Maj 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

19. August 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

28. November 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

Med venlig hilsen
Frederik Iuel
Telefon: 40 13 81 79

Kirsten Petersen
Telefon: 20 21 53 28
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Michael Lerche-Barlach
Telefon: 22 26 86 36

Netværk for de Unge Vest / Vejle
Møderne foregår på:
Kræftpatienternes Hus - Vejle Sygehus
Beriderbakken 9
7100 Vejle
Alle møder foregår på lørdage 11:00-15:00
Kommende møder i 2016:
12. November 2016
Dagsorden:

Introduktion til Mindfulness
Erfaringsudveksling

Kommende møder i 2017:
04. Februar 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

20. Maj 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

16. September 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

04. November 2017
Dagsorden:

Erfaringsudveksling

Med venlig hilsen
Klara Wolfhagen Erbs
Telefon: 30 52 82 70

Meinhardt Jacobsen
Telefon: 20 15 81 49
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Netværk Østjylland / Århus
Kære læser.
Der er pt ikke noget netværk Østjylland / Århus.
Bor du i Århusområdet og har du mod på at være med til at opstarte et netværk til gavn for
både pårørende og patienter i og omkring Århus, kontakt da venligst vores netværkskoordinator Bibi Moe på telefon 40 74 77 10, eller på mail: netvaerk@myelomatose.dk, som så vil
være behjælpelig med praktisk opstart, tanker og ideer
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