
I 
dette sommernummeret av Sarkomen kan 
du lese om Lasse som har hatt osteosarkom. 
Overlege Kjetil Boye ved Radiumhospitalet Oslo 
universitetssykehus informerer også om den 
nye kliniske studien på osteosarkom. 

Vi skriver også om superdatamaskiner og 
kvantedatamaskiner og hva slags utslag disse nye 
superdatamaskinene kan ha for oss sarkompasienter. 
Sarkomer Vest skriver også om sarkomdagen som ble 
holdt i Grieghallen i starten av mai i Bergen. 

Sarkom er sjeldent. Det får betydninger på mange 
områder for oss sarkompasienter, eller de av oss som 
har vært det.

I Norge er det sarkomsentere. På disse senterne 
går mange av overlegene av med pensjon samtidig, og 
rekrutteringen er derfor svært viktig. 

Det er få onkologer, kreftleger, som kan sarkom, 
derfor må en slik rekruttering sikre forutsigbarhet 
for oss pasienter slik at nye kyndige sarkomleger kan 
rekrutteres og sikre at det ikke blir hull i kompetansen 
til sarkomsenterne. 

Vi kan derfor ikke være en salderingspost. Og 
rekrutteringen må være kontinuerlig prosess som 
skjer nå, ikke om 2 år. 

De pasientene sarkomsenterne behandler, skaper 

også gode sarkomleger. Forskning har vist at jo større 
pasientflyt et sarkomsenter har, jo mer kompetanse 
erverves og dette fører igjen til at behandlingen 
blir bedre og flere overlever. Det er gjort europeiske 
makrostudier på dette. 

Sarkomsentere med stor flyt av pasienter er bedre 
enn en desentralisert struktur der diverse lokal- og 
regionsykehus nå og da opererer sarkompasienter 
og gir dem kjemoterapi/stråling og/eller annen 
medisinsk behandling.

Nå skal snart mange norske sarkomoverleger og 
sarkomleger ut i pensjonistenes rekker, og derfor må 
andre være klare til å overta. 

Situasjonen blir ikke bedre av at det er mangel på 
onkologer innen kreftbehandlingen generelt i Norge. 

Derfor tror Sarkomen at det kan bli en utfordring å 
sikre rekrutteringen av onkologer til sarkomsenterne 
i Norge. 

Sarkomer vil derfor jobbe interessepolitisk for 
å sikre at rekrutteringen av nye sarkomleger og 
sarkomspesialister er slik at sarkomsenterne i Norge 
fortsatt kan være blant de beste i verden. 

Det fortjener vi! 

God sommer og kos deg med sommersarkomen!

Daglig leder Frode Dyrnes Homb

Kjære, medlem!

#2
2017

Startpris er kr 0,59. 
Minuttpris er kr 1,99. 
Telefonen holder åpent 
hver tirsdag, onsdag og 
torsdag mellom 17:00 
og 20:00. 

Likepersonstelefon 

02459 

www.sarkomer.no

@sarkomerFølg oss på

info@sarkomer.no
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Tekst  Frode Dyrnes Homb 

Kvantedatamaskinen 
- det neste spranget for legevitenskapen?

E
n superdatamaskin 
er en av de raskeste 
datamaskinene i 
verden i dag og 
kineserne og 
amerikanerne kappes 

om å ha den beste. 
Men snart kommer 

kvantedatamaskinen - et helt 
nytt sprang hva gjelder hastighet 
for bearbeiding og prosessering 
av datainformasjon. Mange 
hevder at disse datamaskinene 
kan «tenke selv».

Superdatamaskin og 
kvantedatamaskin brukes som 
begreper litt om hverandre. Men 
det er ingen kvantedatamaskiner 
tilgjengelige ennå. Den er basert 
på kvantefysikk. Mer om det 
senere.

En datamaskin i dag er som en 
hypermoderne telegraf. Det er 
strøm av og på som vi kan tolke 
som symboler på noe, et språk. 
Hvor strøm på er en verdi, og 
strøm av er en annen verdi. 
Denne prosessen gir informasjon 
til datamaskinen om å lage 
presentasjoner som vi skal lese og 
se på en dataskjermen. 

Kjernen i en datamaskin er en 
prosessor. Store norske leksikon 
definerer en prosessor slik:

«Prosessor (er) enhet i 
datamaskin (eller annen datastyrt 

enhet) som tolker og utfører 
instruksjoner; i moderne 
datamaskiner er det vanligvis 
snakk om en mikroprosessor.»

Wikipedia skriver videre at: 
«(…) og den (prosessoren) er det 
primære elementet som 
gjennomfører datamaskinens 
funksjoner.»

Dermed har vi et språk 
(symbolisert med tall), 
programmering/instrukser vi har 
gitt den og et element som sørger 
for at språk/tall og 
programmering gir oss et resultat.

Derfor har vi Store norske 
leksikon sin definisjon: 

«Datamaskin (er en) 
elektronisk innretning som kan 
programmeres til å utføre 
matematiske operasjoner på tall.»

En datamaskin regner seg 
gjennom data etter de instrukser 
og den programmering vi har gitt 
den. Den tenker ikke selv. Store 
norske leksikon skriver videre:

«Datamaskiner jobber med 
tall. Derfor sier vi at de er digitale. 
Tallene i seg selv, uten noen form 
for fortolkning, kalles gjerne for 
data. Man kan for eksempel lagre 
tallene ved hjelp av små 
magnetiserbare punkter inne i 
datamaskinen. Hvis et punkt er 
magnetisert, tolkes det som 
verdien 1, hvis ikke betyr det 0. 

Det går også an å bruke små 
elektroniske brytere som betyr 1 
eller 0 avhengig av om de er 
påslått eller ikke.»

Hastigheten på disse 
operasjonene og hvor mye data 
som skal bearbeides avhenger av 
arbeidshastigheten til 
prosessoren. Denne er under 
utvikling og nå kommer snart nye 
maskiner med en 
prosessorhastighet så rask at 
dagens datamaskiner er foreldede 
innen få år.

Illustrert Vitenskap skriver 
følgende om disse ultra 
superdatamaskinene. 

«Kvantedatamaskiner 
fungerer helt annerledes enn 
tradisjonelle datamaskiner. Begge 
de to typene krever at alle 
oppgaver «kokes» ned til 0-er og 
1-tall. I en vanlig datamaskin 
lagres tallene i den minste 
dataenheten, som kalles en bit, 
mens de i en kvantedatamaskin 
kalles qubit. I motsetning til bits 
kan de være i en såkalt 
superposisjon, noe som betyr at 
de har verdien 0 og 1 samtidig.»  

Dette gjør hastigheten enormt 
og lynraskt mer hurtig enn 
vanlige datamaskiner. 
Kvantedatamaskinene vil knekke 
koder som før har tatt for lang tid 
for de beste datamaskinene å 

Fremtidens datamaskin vil bearbeide, regne og gjennomgå mer data og lage 
informasjon til oss mye fortere enn dagens datamaskin. Den vil få ekstra stor 
databehandlingskapasitet i forhold til dagens konvensjonelle  datamaskiner. 

Datamaskinene i dag prosesserer – bearbeider – «bits» som er binære tall som den 
er programmert til, altså slik den er kodet av oss til å gjøre. Vi har gitt datamaskinen 
instrukser om å gjøre noe. Vi får et resultat presentert for oss av datamaskinen som 

informasjon som igjen kan bli til kunnskap som kan redde liv. 
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prøve å regne seg igjennom. 
Kvantedatamaskinene kjører 
mange flere prosesser samtidig, 
flaskehalsen til de gamle 
datamaskinene blir som et hav 
med de nye kvantedatamaskinene. 
Begynner disse maskinene å tenke 
selv, har vi fått kunstig 
intelligens. Det gjenstår dog å se 
hva dette faktisk betyr for oss 
mennesker.

Dette krever bedre prosessorer, 
derfor blir prosessorene til 
kvantedatamaskinene annerledes 
og spesielt designet for oppgaven. 
Kvantedatamaskinene vil anvende 
kvantefysikk, kvantefysikk er 
vanskelig å forklare enkelt, men 
pc-ene vil kunne kalkulere på en 
helt annen måte enn vanlige 
pc-er. Pc-ene med 
kvanteprosessorer vil finne det 
beste svaret på en gåte eller 
utfordring av mange mulige 
riktige svar. Det er dette man 
blant annet mener med at 
kvanteprosessorene tenker selv.

Hva betyr dette for 
legevitenskapen?
Illustrert Vitenskap skriver at med 
kvantedatasimulering i fremtiden 
kan forskere teste alt fra 
hjertemedisiner til pacemakere. 
Datamaskinene med 
kvanteprosessorer kan rett og 
slett gjenskape digitalt et naturlig 
miljø i kroppen og prøve ut 
forskjellig hjelpemidler – 
medisiner - mot sykdommer/
infeksjoner/betennelser/virus etc. 
i kroppen. Disse medisinene og 
behandlingen kan så, hvis 
medisinen har effekt og er bra for 
pasienten, prøves ut på pasienten.

System-biologi er IT- og 
matematisk modellering av 
komplekse biologiske systemer i 
kroppen vår, skriver wikipedia, 
engelsk utgave. Dette er et felt 
som bare vil vokse i forskningen 
innenfor legevitenskapen og 
tilgrensede vitenskaper. 
Forsøksdyr som rotter, vil bli 
erstattet av IT-systemer. Men 
dette vil ta lang tid. Dette vil 
potensielt øke levealderen vår. 

Lege Jørgen Skavland sa i et 
foredrag på Soria Moria i 2012 at 
det første mennesket som vil bli 
150 år, allerede er født. Dette er 
perspektivene og troen på 
system-biologi.

Hva har dette å si for oss og vår 
situasjon i dag som 
sarkompasienter? 

Enten vi er «friske» og går til 
kontroll - eller er ferdig med 
kontroll: Vi lever hele tiden i 
håpet om at noe nytt skal komme: 
«en quick fix». Dette må vi nok 
vente lenge til skjer, hvis det i det 
hele tatt skjer noen gang. 

Sarkom er unikt og hvert 
sykdomstilfelle har noe unikt ved 
seg. Vi har lenge hørt om 
målrettet behandling hvor legene 
tar prøver og kan skreddersy en 
spesiell behandling for deg. Også 
innenfor sarkombehandling 
treffer man nå for noe typer 
sarkom og GIST målrettet med 
behandlingen istedenfor å gi gift 
og/eller stråling som treffer og 
skader friske celler og vev. 
Kanskje er kombinasjonen av 
målrettet behandling og 
konvensjonell behandling 
fremtiden for 
sarkombehandlingen? Målet er 
fortsatt å holde oss i live. 

Hva slags rolle vil slike 
kvantedatamaskiner få for oss 
sarkompasienter?

Kvantemaskiner er maskiner 
med en ekstra stor 
databehandlingskapasitet, slik at 
de kan gjøre komplekse analyser 
på kortere tid enn de vanlige 
datamaskiner.

IBM Watson som er en 
superdatamaskin, ikke 
kvantedatamaskin, er tatt i bruk 
noen steder for å stille 
kompliserte diagnoser, men som 
andre maskiner, er det 
programmeringen som er 
avgjørende. Det den gjør er å lese 
masse informasjon og finne 
likheter i en ny pasients data og 

noe som er kjent igjen som et 
mønster tidligere. 

Den baserer seg i stor grad på 
tekstlig informasjon, både 
generell informasjon om 
sykdommene, og masse 
opplysninger fra tidligere 
pasienter. Et interessant poeng 
her er at hvis man skal få glede av 
dette må man få tillatelse til å lese 
mange pasienters opplysninger, 
en samtykkedugnad fra 
pasientene for å få til dette. 

Så folkens! -Gi samtykke og la 
superdatamaskinene regne ut til 
beste for oss sarkompasienter.

Programmeringen er da som 
en kunstig intelligens.  
Superdatamaskinen kan finne 
sammenhenger uten at dette er 
forhåndsprogrammert av noe 
menneske. 

Kan dagens superdatamaskiner 
rekonstruere selve den syke cellen 
og hva slags medisiner en skal 
sette inn mot sykdommen i 
cellen?

Dette kan de nok ikke unntatt 
dersom eksepsjonelt kompetente 
mennesker kan programmere 
relevant kunstig intelligens - men 
det vil være lenge før man har nok 
grunnlagsdata til dette. Men det 
er mange grupper som prøver å 
modellere slike prosesser. 

Fremtiden vil vise hvor langt 
man kan bruke 
superdatamaskinene og 
kvantedatamaskinene når disse 
blir tilgjengelige.

Les mer her; http://www.
businessinsider.com/
what-is-quantum-
computing-2013-
7?r=US&IR=T&IR=T

Les mer om IBM Watson 
her. https://en.wikipedia.
org/wiki/Watson_%28
computer%29

Her er et interessant 
foredrag om kunstig 
intelligens. https://titan.
uio.no/node/2335
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Den Store Kuledagen ble arrangert for første 
gang i 2010 og er nå blitt et årlig 
arrangement. Etter tilbakemeldinger fra 
tidligere år vil dagen inneholde både 
forelesninger og hyggelig samvær med mat 
og underholdning. 

Etter forelesningene håper vi å ha en 
hyggelig ettermiddag/kveld sammen hvor vi 
spiser, blir underholdt og får mulighet til å 
snakke sammen med andre som har opplevd 
det å være pårørende eller selv gjennomgått 
behandling for sarkom. Arrangementet 
foregår innendørs. Dagen er, takket være 
gode samarbeidspartnere, gratis for alle å 
delta på. For mer informasjon og program 
kan du gå inn på www.sarkomforum.no

Vi har vært så heldige å få sponset et 
antall hotellplasser i Oslo sentrum som vi 
kan tilby dere deltagere, fortrinnsvis de som 
har lang reisevei. Dette gjelder i år for èn 
natt på hotell (fra lørdag til søndag). Her er 
det førstemann til mølla!

Vi kommer til å legge spesielt til rette for at 
du/dere kan ha med barn på 
arrangementet. Det vil være aktiviteter for 
barna deler av dagen. Det er ingen 
aldersgrense.

Har du/dere lyst å bli med på Den Store 
Kuledagen 9. september, meld deg/dere på 

til følgende e-postadresse: kuledagen@
gmail.com INNEN 20. august 2017!

Ved påmelding, vennligst oppgi følgende 
informasjon;

 - Antall personer du melder på og navn på 
alle 

 - Alder på barn (viktig for å legge til rette 
for aktiviteter som passer for alle)

 - Spesielle behov (f.eks matallergier)
 - Ønske om hotellplass hvis aktuelt
 - Reg.nr på bil hvis du skal kjøre til 

Akershus Festning (VIKTIG!)

NB: Hvis du har tenkt å kjøre bil, vil det 
være muligheter for parkering inne på 
festningsområdet. Pga. økt sikkerhets-
beredskap på Akershus Festning må vi 
melde fra om reg.nr på bilene som skal kjøre 
inn på området og navn på alle deltakere 
som skal på arrangementet.

Har du spørsmål, send en mail til: cro@
ous-hf.no eller ane.s.haugen@gmail.com 
eller ring Lotta Våde på telefon
 22 93 50 10.

Hjertelig velkommen!

Kjære DEG 
berørt av sarkom!

Vi ønsker herved å invitere deg til Den Store 
Kuledagen, lørdag 9. september 2017, på Akershus 

festning i Oslo. Denne dagen arrangeres for deg som 
har/har hatt sarkom og dine pårørende.

Foto Shutterstock
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Et møte med de 
reddende engler

S
å sitter jeg her 
igjen. Datoen er 5. 
juli 2017. Det er 
nesten 19 år siden 
jeg satt her sist på 
et slikt rom med 
helsepersonell på 
andre siden av 
bordet: Jeg ble 

skrevet ut 3. juli 1998, sånn 
rundt klokka 1300, kanskje 
litt før. Jeg var da helt 
nedkjørt. Overlegen den gang 
så på meg og tilpasset 
budskapet til en sliten ung 
mann - en medtatt ung 
mann. 

Jeg kunne ikke tro at det 
var over, riktignok så jeg ut 
som en fange i en 
konsentrasjonsleir, men jeg 
ble ikke dårlig behandlet.

Min opplevelse var at jeg 
fikk den aller beste 
behandlingen i verden; en 
heldiggris, altså. Hadde jeg 
fått Ewings som pasient i et 
annet land uten et 
tilsvarende helsevesen, så var det 
salmer som hadde blitt sunget det 
året en gang.

Jeg var så heldig, så 
takknemlig.

Jeg bodde i Norge; en 
velferdsstat, et fremragende 
helsevesen og et krefthospital 
som har ridd mange «korstog» 

mot kreft siden mellomkrigstiden 
og var nå i verdenstoppen; Norge 
som kreftbehandlere var i 
verdenstoppen. 

Jeg ble godt ivaretatt, overalt. 
Vi hadde sammen kjempet på 
høyden og stått imot alt som var 
kastet mot oss. Vi var et team; 
behandlerne og jeg, og mine 

pårørende, der vi var sammen på 
Radiumhospitalet; som fortsatt 
ser ut for meg som en uinntagelig 
borg der det ligger på høyden over 
oslogryta. 

Jeg var trygg, men måtte følge 
et strengt behandlingsregime. 

Så var jeg fri igjen da jeg gikk 
ned gangen fra A6 og endelig 

skulle jeg begynne på livet mitt 
igjen. Isolasjonen var over. Giften 
var borte. Og kreften var ikke 
synlig på noen bilder; ingen 
aktivitet å spore på MR-bildene, 
som overlegen sa. 

Jeg endte på et isolat like 
etterpå: Kroppen var helt utkjørt 
og jeg har aldri vært så sliten før. 

I dagevis etter den siste 
kuren og 
utskrivingssamtalen og før 
isolatoppholdet på 
lokalsykehuset, så lå jeg på 
en sofa hjemme hvor 
bevissthet og søvn gikk litt i 
hverandre. 

Men slaget var da vunnet. 
Det tok bare 10 år til med 
kontroller før jeg visste det 
som du nå vet.

Ridderen fra Skedsmo var 
definitivt rusten, men med 
litt olje for sjelen, så kunne 
dette gå på et vis.

Jeg skulle få ta utdanning, 
jeg skulle få en jobb og 
kanskje stifte en familie: Jeg 

skulle ikke vandre heden likevel, i 
alle fall ikke 22 år gammel.

Nå i dag sitter jeg her med to 
som er reddende engler.  

De er ikke mine engler, men de 
er noen andres redningskvinner 
og -menn; disse hvite englene 
som gjør alt for deg på 
Radiumhospitalet. 

Tekst & foto Frode Dyrnes Homb 



Sarkomen - et medlemsblad fra Sarkomer #2-2017 S.7

De lar ikke noen nålestikk få 
knekke deg: De optimaliserer og 
behandler sammen med leger 
dersom du skulle få en infeksjon, 
og de lar ingen operasjon få deg 
til å oppleve at det er kaldt og 
følelsesløst etter inngrepene. De 
stiller opp for deg. De har alltid et 
svar og bidrar til tryggheten du 
må ha som pasient.

Jeg sitter på et møterom i 5. 
etasje; kun én etasje under der jeg 
en gang selv lå og fikk gift inn i 
årene.

Nå er jeg full av energi. 
Ernst og Bente sitter på andre 

siden av bordet med klare og 
forståelige blikk. De venter på 
spørsmålene mine.

Jeg famler litt, men stiller det 
første spørsmålet: Hva slags 
avdeling jobber dere på?

-Jeg jobber på en kirurgisk 
avdeling, Kirurgen A5, som er en 
sammensatt avdeling med 
diagnoser innen urologi, sarkomer 
og «gastro». Vi er delt i tre 
avsnitt, og mitt avsnitt jobber 
med sarkomer og plastikkirurgi, 
åpner kreftsykepleier Ernst 
intervjuet med å si.

Kreftsykepleier Bente jobber 
sammen med Ernst. Hun og Ernst 
jobber også med GIST 
(abdominalsarkomer). Men GIST 
(gastro) hører primært til et annet 
avsnitt.

-Vi jobber med alt fra barn til 
eldre, sier Bente.

De to jobber i et team som har 
et ansvar for en sammensatt 
pasientgruppe.

Hva er utfordringen med 
sarkom?
-Utfordringene er at vi jobber 
med barn, ungdommer, voksne 
folk som også har barn og eldre 
pasienter. Det er alt fra hvordan 
du tar imot pasientene og 
pårørende og hvordan du 
håndterer det mottaket. Vi må 
forberede dem på hva de skal 
igjennom. Hva kan de forvente og 
hva slags operasjon de skal i 
gjennom. Alt avhenger av hva som 
skal gjøres av operasjon med 
tanke på proteser og omfang av 
operasjonen, forteller Bente.

-Sarkom-kirurgi er et veldig 
bredt felt, skyter Ernst inn; alt fra 
et lite inngrep hvor pasientene 
ligger inne noen få dager til et 
stort inngrep hvor pasientene 
ligger inne i flere uker hvor man 
kanskje har fjernet ben fra 
pasienten, forklarer Ernst. Ofte 
kan dere være snakk om 
omfattende kirurgi og omfattende 
opptrening i etterkant, minner 
Ernst om.

-Og det er mye 
smertehåndtering, opplyser 
Bente. -Alt ettersom man bare får 

smertelindring noen få dager ved 
vanlig veneflon, eller 
smertelindring over flere uker, og 
kanskje er det også urinkateter 
involvert, også det er en 
utfordring, særlig med unge og 
beskjedne pasienter, forklarer 
Bente. -Og dren ikke minst, sier 
Bente.

-Det er en sammensatt 
behandling, hver pasient takler 
sin sykdom på forskjellige måter. 
Noen har mange ressurser i seg 
selv og rundt seg til å komme i 
gjennom en ganske så traumatisk 
opplevelse. Du har også de som 
trenger et større hjelpeapparat 
som vi må hjelpe til med å sette 
sammen. Vi må bruke de 
ressursene som finnes her på 
sykehuset. Vi må se behovene og 
hvilke krav pasientene kan stille, 
og at vi har de ressursene 
tilgjengelig og henvise til 
sosionom og fysioterapi. De aller 
fleste får jo daglig fysioterapi, sier 
Ernst.

- Ernæringfysiologer og videre 
behandling etterpå er også en del 
av bildet; når jeg er ferdig, hva 
skal jeg da? kan ofte pasienten si, 
forklarer Bente.

- Det må kanskje henvises til 
Cato-senteret eller Kysthospitalet 
og å få til et opplegg som kan 
gagne både pasienten og 
pårørende. Vi må se hva som er 

Ernst og Bente hjelper sarkompasienter på kirurgisk post på Radiumhospitalet.
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viktig for pasienten, og hva er 
nødvendig for at de kan komme 
seg opp såpass mye at de har ork 
til å gå gang med det de trenger 
for å komme seg på beina igjen - 
og få den støtten og ikke minst 
vite; vel du er igjennom et 
behandlingsopplegg med kirurgi, 
cytostatikabehandling, kanskje 
strålebehandling, og hva gjør det 
med deg? Det er ikke så lett for 
pasienten å vite alt om hva som 
skjer etterpå. Tiden etterpå 
trenger man kanskje også hjelp til 
å komme seg i gjennom, 
resonnerer og forklarer 
Bente. 

-De aller fleste 
kommuner har heldigvis 
fått kreftkoordinatorer, 
sier Bente, også bydelene i 
Oslo skal ha det, legger 
Bente til. Kreftforeningen 
har for noen år siden 
bevilget 30 millioner 
kroner for at bydeler og 
kommuner skulle ansette 
kreftkoordinatorer, 
informerer Bente om. 

- Men nå tror jeg at de 
har begynt å redusere på 
det, fordi midlene er brukt 
opp: Nå er det bydeler og 
kommuner selv som må dekke 
dette.

Her kan du lese mer om 
kreftkoordinatorbevilgningen for 
noen år siden! 

Og da blir den en salderingspost? 
skyter Sarkomen inn.

-Ja! svarer begge.
- Og da gjelder det å være litt 

på for å si noe om hvor viktig det 
er med kreftkoordinatorene. 
Kreftkoordinatorene kan virkelig 
hjelpe deg videre når du trenger 
det, legger Bente til.

Er det gøy for dere å se igjen dem 
som det har gått bra med?
-Ja, veldig, svarer begge to i 
englekor.

-Den tidligere 
sarkomoverlegen Follerås (som nå 

er pensjonert, jour. anm.) så 
pasientene på poliklinikken, men 
de så ikke vi. Så han oppfordret 
pasientene til å gå opp og hilse på 
oss. Og det gjorde at vi ofte ikke 
kjente dem igjen med hår og alt 
mulig; og det er en ordentlig god 
følelse å se igjen pasientene, 
minnes en smilende Ernst.

De har vært i gjennom en tøff 
periode, og så er de så 
oppegående, sier Ernst 
ettertenksomt.

-Det er så fint å se, smetter 
Bente inn. Det er hyggelig å se 

igjen gamle pasienter, fortsetter 
Bente.

Overlegene kan også gjøre mer 
for pasientene nå enn før selv om 
disse da gjorde det beste ut i fra 
kompetansen og den erfaring som 
da var tilgjengelig.

-De siste 10 årene har det 
kommet en masse forskning som 
har bidratt til at de kan gjøre mye 
mer; gjøre mer omfattende 
kirurgi, og å sette i gang tiltak 
både tidligere og senere i forløpet, 
opplyser Bente.

-Det ser ut som de kirurgiene 
de utfører nå, er mer omfattende, 
men at de gir resultater. De bidrar 
til lengre levetid, forklarer Ernst.

-De syr sammen et spisset 
opplegg sammen med onkologene 
som bidrar til akkurat det de skal 
gjøre, som bidrar til lengre levetid 
og kanskje også kurativ 
behandling, sier Bente.

Dere må jo ha sett en utvikling av 
behandlingen av sarkom og 
GIST?
-Jeg begynte her i 92 og hadde 
ansvar for lungemetastaser hos 

sarkompasienter. Dødeligheten 
var høy. Flere av de unge 
pasientene vi hadde, døde. Hvis 
du ser den filmen «Leve blant 
løver» (1998), så kan du danne 
deg et bilde. Både behandlingen, 
pluss kirurgi, har gjort at 
overlevelsesprosenten har steget, 
betraktelig. Og det er veldig fint å 
se. Det er klart at det har skjedd 
masse også på den operative 
delen, husker og forteller Ernst.

-Du, Ernst, har jo vært så 
lenge og har sett en rivende 
utvikling: Jeg har vært her i snart 

10 år, og jeg ser en 
utvikling, jeg også; særlig 
i protese-kirurgien og de 
store inngrepene, f. eks 
hvor de istedenfor å fjerne 
hele bekkenet nå kan sette 
inn proteser, og dette er 
rene hokkus-pokkus-
kirurgien, hvor folk kan 
komme opp og gå selv 
etterpå. Det er fantastisk å 
se. Jeg var selv med på den 
første av den type kirurgi 
som ble gjort i 2009 og 
den jenta vi opererte: Hu 
klatrer i fjellveggen, altså, 
sier Bente entusiastisk.

Først er jo pasientene 
og får cellegiftbehandling, så 
kommer de ned til oss for kirurgi, 
så er det opp for mer 
cytostatikabehandling, sier Bente.

-Nå i sommer har vi dem til 
opptrening mellom kurene, 
forteller Ernst.

Kirurgen har kun ansvar for 
rehabilitering i sommer, ellers er 
dette overlatt til andre spesialister 
på hospitalet så lenge pasientene 
er skrevet inn på 
Radiumhospitalet.

Hva med utviklingen videre?
- Den medisinske behandlingen 
kan bli bedre. Jeg tror vi klarer «å 
løse gåten» etter hvert. I alle fall 
å gi enda mer effektiv behandling 
enn den som gis i dag som gir 
mange bivirkninger, sier Ernst.

Kanskje en kombinasjon av 
cellegift og målrettede 
medisiner?
-Ja, kanskje til og med 
immunterapien som er kommet 
for andre typer kreftbehandling 
kan brukes i sarkombehandlingen. 

https://www.nrk.no/
ho/30-millioner-til
-kreftkoordinator
-1.7970439

https://www.nrk.no/ho/30-millioner-til -kreftkoordinator -1.7970439
https://www.nrk.no/ho/30-millioner-til -kreftkoordinator -1.7970439
https://www.nrk.no/ho/30-millioner-til -kreftkoordinator -1.7970439
https://www.nrk.no/ho/30-millioner-til -kreftkoordinator -1.7970439


Sarkomen - et medlemsblad fra Sarkomer #2-2017 S.9

Så kanskje 
immunterapibehandlingen også 
blir spisset inn mot flere typer 
kreft. Og den gir kanskje også 
mindre bivirkninger enn 
cellegiftene; pluss at vi venter i 
spenning på et nytt sykehus. Det 
kommer i 2022. Men pasientene 
sier til oss at selv om sykehuset 
nå er gammelt, så er det innholdet 
som teller. Og det er jo en god 
tilbakemelding å få, sier Bente.

Med den siste tidens fokus på 
bivirkninger, senfølger og 
ettervirkninger av behandling i 
mente, har dere noen tanker om 
regionale senfølge-
poliklinikker?
-Ja, det tror jeg kunne vært en 
god idè, hvor du fikk samla 
kunnskap på ett sted. For det 
første er jo sarkom en sjelden sak 
uansett, og den tøffe 
behandlingen gjør at 
kunnskapsmessig så hadde det 
vært en god idè å få en poliklinikk 
som kunne møte dem (de tidligere 
pasientene) og kanskje gi dem 
råd, forklarer og begrunner Ernst.

- Det skjer jo nye prosjekter 
hele veien som kan fange dem 
(tidligere pasienter) opp fra 
barnsben av til de blir 90. De blir 
jo operert så langt opp i alder som 
det er mulig. Og da er det ulike 
utfordringer for de ulike trinn. Alt 
ettersom hvor ting er fjerna fra på 
kroppen. Hvor er kirurgien utført 
hen osv., sier Bente.

-Når du ser i protokollene hva 
de gjennomgår av behandling, så 
er det å bli behandlet for sarkom 
en utrolig tøff sak. Når du er 
residivfri, så er det ut, og så går 
du til kontroller; hvordan har 
kroppen det etter en slik 
behandling? Så jeg tror slike 
poliklinikker kan være lurt, sier 
Ernst.

-Jeg husker en dame som jeg 
fulgte med og som hadde vært 
hos oss. Hun kastet opp da hun 
kom på avdelingen der hun skulle 
få cellegift, minnes Bente. -Bare 
forventningene om det man skulle 

i gjennom. Hva den behandlingen 
gjør med folk: Den er en ekstrem 
påkjenning for folk, fortsetter 
Bente.

Det er også viktig at systemet 
fanger opp de som sliter.

-Under alle de årene jeg har 
jobbet på A5, så har det vært en 
utrolig bra ledelse. Dette har 
medført at kvaliteten hos oss har 
vært så høy som den har vært. De 
har fanget opp og utviklet 
sykepleierne hos oss, istedenfor 
stort gjennomtrekk, sier Ernst.

-Vi har virkelig en fantastisk 
leder. Marte har vært hos oss i 
mange år, roser Bente.

- Hun ble kåret som årets leder 
i fjor, sier Ernst. Og det fortjente 
hun: Hun fortjener det egentlig 
hvert år, legger Bente til.

-Jeg har jobbet i helsevesenet i 
30 år og hun er den beste lederen 
jeg har hatt, er skussmålet fra 
Bente. Det sier ganske mye, legger 
hun til.

Dette forplanter seg nedover?
-Du føler at du har en trygg 
arbeidsplass, hvor du trives, sier 
Ernst. 

-Også blir det lagt til rette for 
videreutdanning og 
kompetanseheving, informerer 
Bente.

-Det er ganske tøffe 
arbeidssituasjoner vi står overfor, 
medgir Ernst. Det er tøff 
behandling, tøffe diagnoser og du 
skal stå i det der og da, forklarer 
han. Du må være en støtte og gi 
omsorg, og da er det viktig at du 
har et arbeidsmiljø som er 
støttende, sier han.

Hva er en god sykepleier på 
kirurgen A5?
- Å yte trygghet, å gi dem, 
pasienter og pårørende, den 
tryggheten de trenger og å gi 
informasjon som er nødvendig; å 
si at vi skal ta vare på pasientene 
gjennom forløpet, slik at 
pasientene føler at sykepleierne 
som er her, skal ta vare på dem 
pasientene gjennom hele 

prosessen. Og det tror jeg er 
viktig, resonnerer Bente.

- Å vise litt forutsgibarhet; 
sånn kommer ditt opphold til å 
være, legger Ernst til. 

Bente skyter inn: Og veldig 
mange er redde for smerter, og vi 
må forsikre dem om at anestesien 
her er god på smertelindring; 
sånn at når du er operert, så skal 
vi yte maksimalt for å gi deg så 
god smertelindring som mulig. 
Det er viktig at pasienten sier fra 
med en gang når det blir for ille 
med smerter, gjerne litt før også, 
sier Bente.

-Mange er redde for smerter, 
særlig når kirurgien blir 
omfattende og stor, forklarer 
Ernst.

Å få i gang kroppens naturlige 
funksjoner er også viktig, 
samstemmer de to. Alt henger 
sammen, som Bente sier.

De må se hele mennesket.
-Vi er jo et team som jobber 

sammen, sier Ernst. 
Fysioterapeutene jobber jo nært 
med oss, forklarer Ernst.

-Sykepleierne er 
hovedpersonene som skal fange 
opp alt rundt pasienten, sier 
Ernst, så sier Bente - Vi er 
bindeleddet mellom kirurgene og 
den behandlingen som blir gitt, 
alt fra å at vi må observere hva 
som skjer, observere eventuelle 
bieffekter av behandling, og når 
det er nødvendig å få tilkalt 
legene for å få satt i gang tiltak på 
ulike plan. Vi har selvstendig 
observasjon, men vi må formidle 
videre til legene og spesialistene, 
slik som ved infeksjoner hvor det 
er nødvendig å sette i gang tiltak 
ganske umiddelbart. Da må man 
som sykepleier avdekke det og 
formidle umiddelbart, helst så 
tidlig som overhodet mulig, og vi 
samhandler mye oss sykepleiere i 
mellom: Vi snakker mye, forklarer 
Bente.

- Vi jobber også i et team med 
ortopedene, smetter Ernst inn. 
Ortopedene er tilgjengelige, legger 
Bente til: De svarer oss fra 
operasjonsstuen, forklarer Bente 
videre.

Sarkomteamet på 
Radiumhospitalet er lett og godt å 
jobbe med, er de begge enige om.

Nå skal de tilbake til 
avdelingen og gi trygghet!

Så jeg tror slike poliklinikker kan 
være lurt, sier Ernst.
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Lasse
-STOR
L

asse Morten Johannesen (i dag 64 år) fra 
Haslum sitter på kontoret på Institutt for 
lingvistiske og nordiske studier ved 
Universitetet i Oslo på Blindern. Etter 
flere år med undervisning i Norge og i 
utlandet er han i årene før og etter 2010 
undervisningsleder med ansvar for 
undervisning og utdanning ved 
instituttet. I samarbeid med fakultetet er 
det også i gang en omfattende prosess 
med omlegging av bachelor- og 

mastertilbudene. Det er krevende i seg selv, men i tillegg har 
det meldt seg kraftige smerter. De sitter på framsiden av 
låret, ingen stimulans for det daglige arbeidet akkurat. Når 
han tar kontakt med fastlegene, er de enten ikke interessert 
i å undersøke med røntgen eller kan nødigst henvise til 
røntgen av bekkenområdet, for å se om det kan være artrose. 
Derfor får han ingen forklaring på smertene. Eneste svaret 
blir omfattende trening, heldigvis får man si. Når lårbeinet 
brekker av seg selv, er han i det minste i veldig god form. 

Tekst Frode Dyrnes Homb & Lasse Morten Johannesen  
Foto Lasse Morten Johannesen
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Det blir en operasjon og 
innsetting av protese i beinet. 
Kreft mistenkes, men kreftcellene 
er vanskelige å finne i kaoset som 
oppstod etter beinbruddet. Han 
kommer tilbake til Henrik 
Wergelands hus på Blindern 
campus og fortsetter arbeidet. 
Men kroppen har blitt lunefull og 
uforutsigbar. Følelsene og tankene 
er mange. Etterhvert er det noe 
som vokser i beinet, ved siden av 
den innsatte protesen, men 
fastlegen er nølende. Lasse tar 
initiativet selv og tar kontakt med 
legene i sarkom-gruppa på 
Radiumhospitalet. Når de får se 
nye bilder, skjer ting i rekordfart. 
Det blir en ny operasjon og man 
finner ondartede celler. Et langt 
lerret skal blekes, og det skal gå 
noen år før han er tilbake til 
undervisning og forskning.

Han hadde aldri trodd at noe i 
kroppen kunne framkalle slike 
smerter og ubehag. Lasse Morten 
Johannsen er universitetslektor og 
har blant annet laget læreverk for 
utenlandske leger og 
helsepersonell som vil jobbe i 
Norge.  Kunnskapen skulle også 
bli nyttig for han selv i årene på 
sykehus og rehabilitering.

Lasse fikk konstatert 
osteosarkom i slutten av 2011. 
Osteosarkom er en type beinkreft 
som ofte må behandles intensivt 
og tøft. Vi skriver mer om en ny 
klinisk studie på osteosarkom 
lenger bak i medlemsbladet.

Sammen med behandlingen 
for Ewings sarkom så finner du 
ikke tøffere behandling enn dette 
innen kreft. I grunnen er all 
sarkombehandling like tøff, men 
noen typer av sarkom krever mye 
cellegift og/eller stråling i tillegg 
til kirurgi - og av og til 
amputasjon og nedsatt mobilitet. 
Lasse vet mye om tøff og 
krevende medisinsk behandling, 
og ikke minst rehabiliteringen 
etterpå.

Det ble etter hvert alvorlig for 
Lasse. Han måtte få utført flere 
inngrep i kroppen sin. 
Cellegiftkurene gikk over tre 
måneder. Han skulle etter planen 
hatt flere, men kroppen tålte ikke 
mer. Likevel hadde responsen på 
kurene vært positiv, og det ble 
bestemt å operere  bort området 
rundt svulsten. Men det fulgte en 

omfattende infeksjon etter 
inngrepet som verken kroppen 
eller antibiotika klarte å ta 
knekken på. Etter ti måneder med 
opphold på sykehus, sykehjem og 
hjemme med daglig sykepleie  var 
fasiten klar: Hele venstre bein 
måtte amputeres. Det var en fæl 
tanke, men da han tok avgjørelsen 
sammen med legen, følte han at 
det ikke kunne gå fort nok. Men 
fort gikk det, etter to uker var 
beinet fjernet, og langsomt, 
langsomt gikk han lysere tider i 
møte fra våren 2013 av. 

Noen år etter de traumatiske 
opplevelsene, landa den erfarne 
akademikeren trygt med begge 
beina på jorda. Skjønt det ene 
beinet er en protese. Men Lasse er 
tøff og er nesten overlegen 
situasjonen han er i. 

Lasse selv er nøktern og 
beskriver seg selv slik. Han sier til 
Sarkomen at han er i en bra 
situasjon. 

- Jeg er i jobb på mitt gamle 
institutt på Blindern igjen, forteller 
han.

- Jeg kommer meg rundt mellom 
kontorer og undervisningsrom, 
takket være en hel protese sammen 
med krykkene. C-leg som protesen 
heter, gir meg god bevegelighet. 
Noen steder kan jeg klare meg med 
bare c-leg, og slippe krykker. På 
jobb bruker jeg altså beinprotesen, 
forteller Johannesen. Jeg lurte jo på 
hvordan studentene skulle reagere, 
men når jeg i første time forteller 
dem litt om bakgrunnen for det, er 
det over hodet ikke tema lenger. En 
hyggelig hilsen fikk jeg fra 
studentene nå i våres: ”Takk for alt 
vi har lært, også om livet!”. 

- Det varmet, og rørte, smiler 
Lasse.

Universitetslektoren ser 
fremover.

 -  Jeg har vært opptatt av at det 
hele tiden har vært fremgang. 
Ønskene om opptrening har vært 
viktig for meg. Teknomed – et 
protesefirma i Sandefjord – har 
vært fantastiske til å stille opp, 
forklarer Lasse. 

-Den hylsen (en slags tilpasset 
hard ’shorts’) jeg har rundt livet, er 
en helt ny modell. Beinet er 
dataregulert og gir en tilpasset 
skrittlengde, informerer Lasse 
Morten om.

Hylsen, sammen med fjærende 

hydraulikk i protesen demper 
belastningen mot hoften. Den gjør 
ham mer fleksibel når han bøyer 
seg og beveger seg. “Bikini 
socket” er navnet som 
produsenten MartinBionics har 
gitt den. (Se lenke nederst.). Den 
tar så liten plass at han nå kan ha 
på en bukse, i nesten vanlig 
størrelse. 

-Jeg kan delta på flere fronter 
igjen, konkluderer Lasse.

- Jeg deltar sosialt og i arbeid, og 
kan være sammen med familien 
nesten som før. Jeg er mye mer 
mobil nå enn i de første årene etter 
to års sengeleie. Det tok tid å bygge 
seg opp slik at jeg kunne bevege 
meg friere og å slippe å bruke 
rullestol, erkjenner 
universitetslektoren.

Johannesen opplevde fire til 
fem år med smerter i beinet som 
kom og gikk. Han opplevde store 
smerter som ikke ble diagnostisert 
ordentlig. Den første 
«bommerten» var diagnosen 
artrose. Det  ble aldri tatt røntgen 
av smertepunktet/smertestedet. 
Det ville høyst sannsynlig 
avdekket at det var et 
osteosarkom. Det blir endringer i 
beinstrukturen når man utvikler 
denne kreftformen.

Lasse kontaktet derfor Store 
medisinske leksikon og rådet de 
til å ta med røntgenbilde i sin 
artikkel om osteosarkom, noe som 
ble gjort. (Se nederst lenke til 
SNL, og nederst hos SNL er Lasses 
henvendelse til redaktøren og 
svaret han fikk.)

- Før stod det at det ofte var 
karakteristiske endringer i skjelettet. 
Jeg spurte dem hva disse 
karakteristiske endringene var, så 
satte de inn bildet av osteogent 
sarkom, minnes universitets-
lektoren.

-Jeg har nok blitt mer åpen, og 
er mer direkte, fortsetter Lasse.

- Jeg har også vært med på en 
del sånne pasient-tiltak for personer 
med alvorlig sykdom; menns møte 
med alvorlig sykdom, reflekterer 
Lasse Morten

• https://reform.no/valgte 
-a-smile/

• https://www.martinbionics.
com/bikini-socket/

• https://sml.snl.no/osteosarkom

https://reform.no/valgte-a-smile/
https://reform.no/valgte-a-smile/
https://www.martinbionics.com/bikini-socket/
https://www.martinbionics.com/bikini-socket/
https://sml.snl.no/osteosarkom
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- Jeg trener så mye jeg kan. Jeg 
drar på et treningssenter og 
arbeider sammen med en 
fysioterapeut for å gå bedre med 
protesen. Dette gjør jeg for å bli mer 
funksjonell i måten å bruke 
protesen på og å gå og å fungere 
bedre. Det krever jevnlig trening og 
fokus på teknikk, forklarer Lasse.

-Jeg har fått en veldig god 
oppfølging. Man møter igjen 
personer som man har blitt kjent 
med, fra ortopeder, onkologer til 
sykepleiere og til ergoterapeuter og 
fysioterapeuter, sier mannen fra 
Haslum.

Lasse Morten er også full av 
lovord om Kysthospitalet i 
Stavern.

-Med det teamet der nede, så er 
Kysthospitalet én av pilarene i min 
tilværelse. De kjenner meg og mine 
utfordringer. Jeg får et tilpasset 
opplegg og jeg føler meg trygg når 
jeg er der. Man får det man trenger, 
og det er godt med innspill fra dem, 
resonnerer universitetslektoren. 

- En av fysioterapeutene brukte 
meg og min sykdoms- og 
tilfriskningshistorie som «et case» 
på sarkomkonferansen i Malmø sist 
høst i en sesjon for sykepleiere og 
fysioterapeuter. De har også fulgt 
med på dette at jeg tok i bruk selve 
protesen - hele protesen fra fot til 
hofte. Det er ikke mange som har 
erfaring med en slik protese, så det 
er en læringsprosess for 
helsepersonell også. Jeg snakker 
med dem på Kysthospitalet om 
hylsen og protesen, forklarer en 
ivrig Johannesen. 

- Under konferansen i Malmø 
fokuserte de på min utvikling fra 
meget syk og fram til nå, minnes 
Lasse.

Han takker også Bakke 
rehabilitering ved Halden for den 
intensive opptreningen over flere 
uker under vinteren 2016. Det var 
enda en helt nødvendig etappe på 
veien tilbake. De har omfattende 
erfaring med 
amputasjonspasienter; det 
kommer godt med når de får 
pasienter som meg, forteller 
Johannesen. 

Muskler begynte å vokse, 
«kondisen» kom seg, og jommen 
ble han ikke litt ledigere og 
mykere også.

Lasse Morten Johannesen har 
hatt en helt unik progresjon siden 

de fæle opplevelsene i 2011. Hans 
iver, «stå-på-vilje» og innsats 
berømmes og er blitt lagt merke 
til. Lasse er ikke «Lasse-liten», 
men «Lasse-stor». 

Han er et eksempel til 
etterfølgelse. En vi kan lære av. 

Dessverre er 
utredningshistorien før det riktige 
diagnosetidspunktet til Lasse 
Morten en historie om nøling fra 
helsepersonell, tvil og 
«kasteball»-problematikk som 
mange sarkompasienter opplever 
før de får den utredningen som 
ofte kan redde livet deres. 

Tidlig diagnose er viktig, men 
også de som får en sen diagnose, 
kan klare seg bra: Det har Lasse 
Morten vist er mulig.

-Det har gått etappevis, forklarer 
Johannesen. Det har hele tiden gått 
fremover til jeg kunne ta i bruk 
c-leg-en og hylsen, poengterer 
universitetslektoren.

Hva er planene fremover, 
Lasse?

-Jeg skal forske, undervise og 
stille opp på pasienttiltak, når jeg 
kan bidra. I enkelte perioder kan det 
stå stille, men jeg vil være aktiv i 
jobbsammenheng og delta sosialt, 
og leve et ganske familietilknyttet 
liv. Jeg skal også delta og bidra i 
styrearbeid på instituttet, avslutter 
mannen fra Haslum.

Lasse på Rakke ved 
Kysthospitalet i Stavern 
symboliserer at han ser 
fremover og ser lyst på 
livet. Kysten er også 
et symbol på et hav av 
muligheter, selv for den 
som er mindre mobil 
enn før.
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Pasienter med osteosarkom 
med spredning som 
ikke kan opereres har en 

dårlig prognose, og standard 
behandling er cellegift for å 
holde sykdommen under kontroll 
lengst mulig. I en ny klinisk 
studie skal vi nå undersøke om 
immunterapien pembrolizumab 
kan være effektivt i denne 
pasientgruppen. Pembrolizumab 
er et antistoff som blokkerer 
et protein som heter PD-1, og 
effekten er at immunsystemet 
aktiveres. På denne måten kan 

PROMO - en ny klinisk 
studie med immunterapi for 
pasienter med osteosarkom 

med spredning

Tekst Overlege dr. Kjetil Boye  
Illustrasjon Shutterstock

kroppens eget immunforsvar 
angripe kreftsykdommen, og 
medikamentet har vist god effekt 
ved andre kreftformer, som 
føflekkreft, lungekreft og enkelte 
typer lymfekreft. 

Studien heter “PROMO - A 
phase II study of Pembrolizumab 
in patients with Relapsed Or 
Metastatic Osteosarcoma not 
eligible for curative surgery”, 
og ansvarlig for studien er 
overlege Kjetil Boye ved 
Oslo Universitetssykehus, 
Radiumhospitalet. Det er planlagt 
inklusjon av inntil 25 pasienter, 
og behandlingen vil foregå ved 
Radiumhospitalet og ved et stort 
sarkomsenter i Bologna i Italia. 
Medikamentet leveres uten 
kostnad av legemiddelfirmaet 
MSD. De øvrige kostnadene 
dekkes gjennom donasjoner gitt 
til Radiumhospitalets Legater 
av tidligere sarkompasienter 
og pårørende. Uten disse 
donasjonene hadde ikke studien 
vært mulig å gjennomføre, og 
vi er svært takknemlige for alle 
generøse gaver. Studien åpnet 
i begynnelsen av juni, og to 
pasienter har så langt startet 
behandling. Det er forventet at de 
første resultatene kommer tidligst 
i 2019.
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Et variert program ga et godt pasientarrangement for sarkompasienter/tidligere sarkompasienter og deres pårørende i Grieghallen i Bergen.

Senter for Bein- og 
bløtvevssvulster ved HUS 
(Sarkomsenteret ved Haukeland 
universitetssykehus) arrangerte 
05.05.17 “Sarkomdagen i Bergen” 
for andre gang.  Nystartede 
Sarkomer Vest var denne gang 
medhjelpere ved arrangementet 
som fant sted i Grieghallen.

Det var cirka 70 pasienter, 
tidligere pasienter, pårørende og 
nærstående påmeldt til 
arrangementet. I tillegg stilte en 
del fagpersoner, slik at totalt 
antall besøkende ble cirka 100.

Det ble en meget vellykket 
samling med gode 
foredragsholdere som holdt høy 
faglig kvalitet på sine innlegg om 
sarkom, pluss 
motivasjonsforedrag og 
tankevekkende innlegg fra 

Tekst & foto Gunnstein Grøneng

Sarkomdagen i Bergen

psykologer, en pasient  og 
sykepleier. Alt ble bundet sammen 
av en inspirert konferansier 
Eduardo “Doddo” Andersen.

Sarkomer og Sarkomer Vest, 
ved henholdsvis Jørn Evensen og 
Thorleif Berthelsen, presenterte 
pasientforeningen på en 
informativ måte i programmet.  I 
tillegg hadde vi stand i 
«mingleområdet» og 
styremedlemmene brukte tid til å 
snakke med, og å notere e-mail- 
adresser til mange av deltagerne.

Sarkomer Vest er nå invitert av 
prosjektgruppen ved HUS til å stå 
som arrangør for neste 
sarkomdag-arrangement i Bergen.  
Om dette blir et årlig, eller annen 
hvert år, arrangement er per 
skrivende stund ikke bestemt.

Kontaktpunkter:
Thorleif Berthelsen, 
tlf: 905 55 069, 
thorleifb@hotmail.com

Gunnstein Grøneng, 
tlf: 934 27 331, 
gunnstein.groneng@gmail.com

Randi Marie Rød, 
tlf: 970 40 091, 
oey-ro@online.no

Cindy Litlabø, 
tlf :414 70 482, 
calitlabo@gmail.com

Anne Lise Salbu, 
tlf: 55 97 28 22, mob: 926 27 382 
anne-lise.salbu@helse-bergen.no

SARKOMER VEST
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Følg oss 
på Facebook!

Dersom du som medlem vil nås på mail, kan du sende en mail med kontaktinfo og 
mailadresse til info@sarkomer.no. En del mailadresser har vi, men for sikkerhets 
skyld ber vi alle om å sende oss en mail med ønsket kontakt mailadresse. Dersom vi 
får din mailadresse, blir du løpende orientert om hva vi holder på med og får lettere 
tilgang til informasjon og skriv fra oss.

F ra 8. september 2017 
til 27. april 2018 skal 
Sarkomer gjennomføre 
et pilotprosjekt med 

mentorskap for 7 til 8 tidligere 
pasienter.  Vi har opprettet 
kontakt med private firmaer 
som vil bidra med en mentor og 
økonomisk støtte til en deltaker. 
Sammen vil deltakeren og 
mentoren arbeide med de mål 
deltakeren har satt opp. Hensikten 
er at mentor skal fungere som 
en person man får individuell 
støtte og oppbakking fra. Mentor 
skal bidra med ideer, kontakter, 
erfaring og kunnskap.

14 personer har søkt om å 
delta i prosjektet, innholdet i 
søknadene viser at det finnes et 
behov for denne type prosjekter.  

I søknadene har personene 
oppgitt hva de ønsker å ha fokus 
på i løpet av prosjektet. Det kan 
for eksempel være å komme ut 
i arbeidslivet, få et mer sosialt 
liv eller å jobbe med fysiske 
hindringer. Mange ønsker også 
å møte andre i samme situasjon 
som de selv er i. Ved å medvirke i 
prosjektet ønsker vi at deltakerne 
skal få utfordret sin komfortsone 
og å bli bevisst på hva som er 
viktig for å øke sin livskvalitet.

Alle deltakere og mentorer 
skal medvirke i tre workshops 
sammen med Sarkomers 
samarbeidspartnere, som er 
sosionom og familieterapeut 
Marit Gudim og onkologisk 
sykepleier og veileder Anne Mette 
Jacobsen. Begge har lang erfaring 
med samtaler og veiledning av 
personer med kreft.

Vi har inngått et samarbeid 

med bistandsorganisasjonen 
FORUT. Dette gjør vi 
for å gi deltakerne i 
mentorskapsprogrammet 
en mulighet til å reise og 
besøke mennesker med andre 
utfordringer i en annen del av 
verden. Ved å få et økt perspektiv 
på hvordan andre mennesker har 
det, vil deltakerne lettere kunne 
reflektere over egne ressurser 
og muligheter. I mars reiser alle 
personene i gruppen på en reise 
til Katmandu i Nepal. Reisen 
skal gi deltakerne opplevelser 
og møter med andre mennesker 
som skal bidra til økt refleksjon 
og økt forståelse av seg selv. 
I Katmandu vil man derfor 
besøke Balika Peace Home, et 
transitthjem for kriserammede 
jenter, Self Reliance Centre, 
et arbeidstreningssenter for 
vanskeligstilte ungdommer og den 
barne- og ungdomspsykiatriske 
avdelingen ved barnesykehuset i 
Katmandu.

Vi er nå i sluttfasen med å 
få de siste firmaene på plass og 
å gjennomgå alle søknadene. 
Prosjektet har sitt første møte 
fredagen den 8. september og vi 
gleder oss veldig til å komme i 
gang!

Sarkomers 
mentorskapsprogram 

er godt i gang
Tekst Lotta Våde
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