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Pust dypt inn.
Uansett hvordan du har det i
dag, så er det helt greit. Det
finnes ingen «rette» eller «feil»
følelser. Det kan føles som om
du er alene med diagnosen
din, men det finnes mange
kvinner i verden akkurat
nå som i likhet med deg
nettopp har funnet ut
at de har metastatisk
brystkreft, og som har
det som deg. Vi håper
at denne brosjyren
kan hjelpe deg til å vite
hvordan du rent praktisk
kan få tips og råd rundt
diagnosen din, og hjelp til
å finne ut hvordan du kan
komme i kontakt med andre
kvinner i samme situasjon.
Dette dokumentet erstatter ikke den informasjonen du får fra legen din eller annet
helsepersonell. Legen er fortsatt din beste kilde til informasjon når det gjelder behandlingen
og sykdommen din.
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Randi Gjessing
Spesialsykepleier i onkologi
Spesialist i sexologisk rådgiving NACS
Urologisk avdeling Ahus
Hun er foredragsholder, underviser på Høyskoler ,
underviser helsepersonell og pasienter, medforfatter
i fagbøker og har jobbet i kreftomsorgen i 27 år.
Randi Gjessing har bidratt med sin spesialkompetanse
innen sex og samliv og skrevet om dette under
JEG OG MINE RELASJONER

MEDISINSK GJENNOMGANG

Nadia Harbeck, MD, PhD
Professor og leder for «Breast Center» ved
University of Munich, Tyskland
Professor Harbeck har gått gjennom JEG OG MIN
BEHANDLING og MIN BEHANDLING FRA A TIL Å og
har bidratt med medisinsk fagkompetanse.
«Mens brystkreft i tidlig stadium ofte skaper overskrifter glemmer man ofte
behovene til kvinner med metastatisk brystkreft (MBK). Mange pasienter føler
at de ikke har nok informasjon om sykdommen sin. Denne håndboken er et
verdifullt hjelpemiddel som kan hjelpe kvinner med å forstå hva metastatisk
brystkreft diagnosen innebærer, hvilke behandlingsalternativer de har, og hvilke
avgjørelser de kanskje vil ønske å ta. Viktigst av alt er kanskje at det hjelper
kvinner med MBK med å forstå at de fortsatt kan bestemme hvordan de ønsker
å leve livet sitt, til tross for sykdommen.»
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SLIK BRUKER DU DENNE HÅNDBOKEN

DEL 1

Gir svar på noen av de viktigste
spørsmålene du måtte ha om
diagnosen din, behandlinger
samt hvordan du skal klare å
håndtere hverdagen

DEL 2

Gir deg mer detaljert
informasjon om hvordan
metastatisk brystkreft
diagnostiseres og behandles

DEL 3

Inneholder en liste over hvor
du kan finne mer hjelp

DEL 4

Ordliste
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SLIK BRUKER DU DENNE HÅNDBOKEN
DEL
1

DEL
2

GIR SVAR PÅ DE VIKTIGSTE SPØRSMÅLENE DINE
Min diagnose
Fakta
Min behandling
Hva kan jeg forvente?
Mine følelser
Hvordan takler jeg den nye virkeligheten min?
Min helse
Hvordan får jeg det bedre med kroppen min?
Mine relasjoner
Å snakke med dem som betyr mest for meg
Min jobbsituasjon
Arbeidsliv og forpliktelser
MER INFORMASJON
Min metastatiske brystkreft
Slik diagnostiserer og følger legene
metastatisk brystkreft
Min behandling fra A til Å
Informasjon om de ulike behandlingsalternativene
og bivirkningene
Mitt støtteapparat
Hvordan skal jeg håndtere følelsene mine
Min livskvalitet
Informasjon om hvordan alternative behandlinger
kan hjelpe meg
Mine relasjoner
Å snakke med venner og familie om diagnosen
Min plan
Planlegging knyttet til eiendom og pleie ved livets
slutt
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DEL
3

DEL
4

RESSURSER I NÆRHETEN
Her kan du finne mer informasjon,
pasientstøttegrupper, hvordan og hvor du
kan henvende deg for å få økonomisk hjelp
samt andre ressurser i nærområdet ditt

ORDLISTE
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OG MIN DIAGNOSE

DEL 1:
GIR SVAR PÅ NOEN
AV DE VIKTIGSTE
SPØRSMÅLENE DINE

FAKTA
«Livet har vært bedre enn jeg
forventet da jeg fikk diagnosen. Selv om
det er en del plager, føler jeg meg frisk.
Det er diagnosen som sier at jeg er syk.»
Eldbjørg
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MIN DIAGNOSE

Jeg
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Jeg

OG MIN DIAGNOSE
FAKTA

Når du forstår hva diagnosen din innebærer, og
hvordan den påvirker kroppen din, kan det være lettere
å snakke åpent med legen om hva som er de beste
behandlingsalternativene for deg.
HVORFOR KOM KREFTEN TILBAKE?
Forskerne vet fremdeles ikke hvorfor noen får brystkreften
tilbake igjen og andre ikke. Det faktum at din kreft har
kommet tilbake betyr ikke at du fikk feil behandling for
brystkreften i første omgang, og heller ikke at du ikke har
tatt vare på deg selv.
Sannheten er at alle som har hatt brystkreft kan få
gjenoppblussing eller tilbakefall – noen ganger
kommer kreften bare tilbake.
HVA BETYR DET FOR MEG?
Metastatisk brystkreft er forskjellig fra tidlige stadier av
brystkreft. Metastatisk brystkreft har spredd seg fra brystet
til andre organer i kroppen. Tumorene eller svulstene på
disse andre stedene kalles metastaser.
Hvis du tidligere har hatt brystkreft, fikk du sannsynligvis
behandling i en kortere periode. Metastatisk brystkreft er
en kronisk sykdom. Behandlingen vil forsinke veksten av
kreften og kanskje til og med stanse den en stund, men
det er nødvendig med livslang behandling.
• Det finnes forskjellige ord som beskriver metastatisk
brystkreft, som for eksempel sekundær brystkreft eller
brystkreft i stadium IV.
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Jeg

OG MIN DIAGNOSE
FAKTA

HVILKE TESTER MÅ JEG TA FOR
Å BEKREFTE DIAGNOSEN?
Det finnes ikke én enkelt test som sier «du har metastatisk
brystkreft». Det første legen din vil gjøre er å få så mye
informasjon som mulig om kreften din – hva slags type kreft
det er, og hvor i kroppen den har spredd seg. Disse testene
forteller legen noe om hvilke behandlingsalternativer som
er best for deg. Testene er nødvendige for å kunne lage en
effektiv behandlingsplan som fungerer for deg.
Du må kanskje gjennomgå flere ulike typer tester:
BILDEBIOPSIER
LABORATORIE DIAGNOSTISKE
TESTER
PROSEDYRER
Du kan lese mer om disse testene i del 2.

• Hvilke tester som skal utføres varierer fra person
til person og avhenger av symptomene dine, om du
har hatt brystkreft før, og hva slags standard praksis
(protokoll) det aktuelle sykehuset følger.
• Selv om du har hatt brystkreft før, må legene dine likevel
ta alle diagnostiske tester på ny for å finne ut alt de kan
om den nåværende kreften din.

!

Det er viktig å huske at du ikke har gjort
noe galt – det er ikke din skyld.
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Jeg

OG MIN DIAGNOSE
VIKTIGE PUNKTER VEDRØRENDE
DIAGNOSEN DIN

Metastatisk brystkreft innebærer at den kreften som
opprinnelig ble oppdaget i brystet ditt, har spredd
seg til andre deler av kroppen.

Formålet med behandlingen er å forhindre at
kreften vokser og sprer seg ytterligere. I tillegg
skal behandlingen gjøre det lettere å leve med
sykdommen slik at du kan få best mulig livskvalitet.

Til forskjell fra kreft som oppdages tidlig, er
metastatisk brystkreft en kronisk sykdom.

Alle opplever sykdommen sin forskjellig – du vil ikke
nødvendigvis ha samme symptomer, bivirkninger
og behandling som andre.

«Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde
spredning, raste liksom livet forbi.
Jeg ble sendt i en samtalegruppe med en prest.
Det føltes som vi ikke hadde så lenge igjen.
Da det var min tur til å dele, sa jeg «vet du hva, meg
skal dere ikke få tatt livet av. dette skal jeg klare».
Det er over syv år siden.»
Lisbeth
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Jeg

OG MIN DIAGNOSE
VIKTIGE SPØRSMÅL OM DIAGNOSEN SOM
DU KAN TA OPP MED LEGEN

Onkologens navn:

Telefon:
E-postadresse:

Navn på sykepleier eller annet kontorpersonale:

Hvor mye har kreften spredd seg?

Kan du se om kreften er stabil eller i utvikling?

Hvor har kreften spredd seg? (Kryss av for alle som passer
for deg)
Hjernen

Skjelettet

Leveren

Lungene
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Lymfesystemet
Annet

Jeg

OG MIN DIAGNOSE
VIKTIGE SPØRSMÅL OM DIAGNOSEN SOM
DU KAN TA OPP MED LEGEN

Vil jeg merke symptomer fra kreften?

Hvilke tester trenger jeg akkurat nå, og hvor lang tid tar de?

Hva slags brystkreft har jeg? (Kryss av for alle som passer
for deg)
Hormon
reseptorpositiv

Hormon
reseptornegativ

HER2-positiv

HER2-negativ

Trippel-negativ
Hva betyr det for behandlingen jeg skal ha?

Har du behandlet denne typen kreft før?
Hva synes du ellers jeg bør vite om kreften?
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Jeg

OG MIN DIAGNOSE
VIKTIGE SPØRSMÅL OM DIAGNOSEN SOM
DU KAN TA OPP MED LEGEN

Hva har jeg lært?

Hva er viktig for meg?

Hvilke spørsmål har jeg?
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Jeg

OG MIN BEHANDLING
MIN BEHANDLING

DEL 1:
GIR SVAR PÅ DE VIKTIGSTE
SPØRSMÅLENE DINE

HVA KAN JEG
FORVENTE?
«Jeg tenker på å leve i nuet og
gripe dagen, samtidig som det foregår
mye i hodet. «Virker medisinen, virker
den ikke? Tåler jeg det? Om jeg tåler det,
og det går bra, hvor lenge er det til jeg må
bytte? Hvordan går det da?» Det er alltid
dette tidsaspektet, hvor lenge går det bra. Og
selvfølgelig tanker om hvordan det blir det til slutt.
Når de mørke tankene kommer, bruker jeg energi
på hyggelig ting.»
Eldbjørg
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Jeg

OG MIN BEHANDLING
HVA KAN JEG FORVENTE?

«Det skrives mye om nye behandlingsmetoder, men utvikling
skjer hele tiden. Jeg stoler på at legen min gir meg det beste
han kan. Vi har et godt forhold. Jeg setter pris på
å få rene ord for pengene.»
						

Lisbeth

HVA KAN JEG FORVENTE AV BEHANDLINGEN?
Behandlingen av metastatisk brystkreft er avgjørende for
at du skal klare å leve med sykdommen og samtidig ha
god livskvalitet. Onkologen din vil snakke med deg om
de ulike behandlingsalternativene som finnes. Onkologen
vil forklare mulige fordeler og risikoer som finnes for
hvert behandlingsalternativ. Onkologen vil anbefale en
behandlingsplan, men dere bestemmer sammen hvilken
plan som skal velges.

!

For å kunne ta gode beslutninger om
hvilken behandling du skal velge må du
ha tilstrekkelig informasjon slik at du kan
sammenligne alternativene.

HVA VIL VÆRE DET BESTE
BEHANDLINGSALTERNATIVET FOR MEG?
Det finnes ikke noen entydig «beste» behandling for
metastatisk brystkreft, og det som fungerer for én person
trenger ikke nødvendigvis fungere for deg. Noen kan få
en kombinasjon av behandlinger, mens andre får kun én
behandling om gangen.
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Jeg

OG MIN BEHANDLING
HVA KAN JEG FORVENTE?

Mange ulike faktorer har innvirkning på hvilken behandling
SOM ER BEST FOR DEG. Disse faktorene er blant annet
kreftens biologi, hvor i kroppen metastasene har spredd seg,
eventuelle tidligere behandlinger du har fått for brystkreft og
andre behandlinger du får i dag for andre sykdommer.

Formålet med behandlingen er å bidra til å kontrollere
spredningen av kreft i kroppen og forbedre livskvaliteten din.

VÆR FORBEREDT PÅ Å BYTTE BEHANDLING UNDERVEIS:
Grunnen til det er at kreften kan utvikle resistens mot en
gitt behandling, og du vil kanskje måtte bytte til en annen
behandling som det er mer sannsynlig at kreften din vil
respondere på. Det kan være du velger å slutte med en
behandling på grunn av bivirkninger.

Alle reagerer forskjellig på ulike behandlinger, så det
er umulig å forutsi om din kreft vil respondere på en
behandling eller ikke. Husk at beslutningen om å bruke
en spesifikk behandling eller å bytte behandling er en
beslutning du skal ta i samarbeid med legen din.
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Jeg

OG MIN BEHANDLING
HVA KAN JEG FORVENTE?

HVILKE BEHANDLINGSTYPER ER DE MEST VANLIGE?
Metastatisk brystkreft behandles med legemidler.
Strålebehandling, og i sjeldne tilfeller kirurgi, kan
også benyttes når det er nødvendig for å kontrollere
sykdom eller symptomer. De tre vanligste typene
legemiddelbehandling du kan bli tilbudt for å kontrollere
kreften din er cellegift, antihormonbehandling og
målrettet behandling. I tillegg kan du få behandlinger for
å lindre symptomene på kreften eller på metastasene i
kroppen. Noen av de viktigste legemidlene er legemidler
for stabilisering av skjelettet – spesielt hvis du har
skjelettmetastaser.

VÆR FORBEREDT PÅ REGELMESSIGE
KONTROLLER:
Legen din vil be deg om å komme til
regelmessige kontroller for å sikre at
behandlingen virker og for å høre
hvordan du har det. Dette betyr
flere tester, og for noen av disse
kan det være nødvendig at du
overnatter på sykehuset.
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OG MIN BEHANDLING
HVA KAN JEG FORVENTE?

BØR JEG DELTA I EN KLINISK STUDIE?
Legen din vil kanskje foreslå at du deltar i en klinisk studie.
Det kan være for at du skal få et nytt legemiddel eller et
legemiddel som ennå ikke er tilgjengelig i Norge. Kliniske
studier er forskningsstudier der man undersøker om en ny
behandling er effektiv, godt tolerert, og om den muligens
er bedre enn standard behandlinger som gis til pasienter
med den aktuelle sykdommen.
Siden behandlingene for metastatisk
brystkreft hele tiden endrer seg, kan
du ved å delta i en klinisk studie få en
ny behandling som kanskje kan hjelpe
deg.
Du kan lære mer om de ulike
behandlingstypene for metastatisk
brystkreft i del 2.
HVILKE BIVIRKNINGER VIL JEG FÅ?
Bivirkningene avhenger av hva slags type behandling
du får – og de varierer i stor grad fra legemiddel til
legemiddel. I tillegg reagerer alle forskjellig på behandling.
De bivirkningene én person får kan være veldig forskjellige
fra de du opplever.
Noen av de vanligste bivirkningene av kreftbehandling
inkluderer tretthetsfølelse eller utmattelse (fatigue),
smerte, kvalme, oppkast, diaré, hårtap, lavt antall hvite
blodceller samt vektøkning eller vekttap.
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Jeg

OG MIN BEHANDLING
HVA KAN JEG FORVENTE?

Informer alltid legen eller sykepleieren din om
eventuelle bivirkninger som du måtte ha. De kan gi deg
tilleggsbehandlinger som kan hjelpe mot bivirkninger, eller
kanskje de ønsker å justere kreftbehandlingen din.

VÆR FORBEREDT PÅ AT BIVIRKNINGENE VIL VÆRE VERST
DE FØRSTE PAR DAGENE ETTER BEHANDLINGEN:
Det kan være lurt å ha dette i bakhodet til du vet hvordan
behandlingen vil virke på deg. Ikke planlegg aktiviteter som
du ikke kan avlyse de første par dagene etter at du har fått en
intravenøs behandling. Gi deg selv tid til å ta vare på deg selv.

DET FINNES INGEN «MIRAKELMEDISIN» som kan fjerne
bivirkningene fullstendig – det handler om å finne ut hva
som fungerer best for deg. Noen kvinner opplever for
eksempel at trening og alternative behandlinger, som
yoga og akupunktur, er til god hjelp.

Ikke alle opplever bivirkninger ved behandlingen. Så
selv om du ikke har bivirkninger, betyr ikke det at
behandlingen ikke virker.
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Jeg

OG MIN BEHANDLING
HVA KAN JEG FORVENTE?

HVORDAN KAN JEG UTNYTTE LEGETIMEN MIN BEST
MULIG?
Det er mange ting du kan gjøre for å få størst mulig utbytte
av legetimene dine. Her er noen viktige tips:
Forbered noen spørsmål på forhånd, så du er
sikker på at du ikke glemmer å stille dem
Ta om mulig med deg en venn eller en i familien
til hver legetime. De kan ta notater og lytte, så du
kan være helt sikker på at du ikke går glipp av noe
legen eller sykepleieren forteller deg
Ta notater, slik at du kan gå gjennom dem når du
kommer hjem
Ta deg god tid og ikke være redd for å be legen
eller sykepleieren ditt om mer tid – det fortjener
du. På den måten vil du også kunne ta en mer aktiv
rolle i beslutningene om din egen behandling

!

Det finnes ikke én enkelt
behandling for metastatisk
brystkreft som er riktig for alle.

26

Jeg

OG MIN BEHANDLING
VIKTIGE PUNKTER VEDRØRENDE
DIAGNOSEN DIN

Behandlingen av metastatisk brystkreft er livslang
– og du vil kanskje måtte ha flere forskjellige
behandlinger underveis

Informer alltid legen din om eventuelle bivirkninger
du måtte ha. Det finnes ting de kan gjøre for å hjelpe
deg

Ikke planlegg noe du ikke kan avlyse de første par
dagene etter en intravenøs behandling
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OG MIN BEHANDLING
VIKTIGE SPØRSMÅL OM BEHANDLINGEN
SOM DU KAN TA OPP MED LEGEN

Hvilke medisiner skal jeg ta?

Hvilke bivirkninger kan jeg få?

Er det noe jeg kan spise eller drikke før og etter
kreftbehandlingen for å forebygge kvalme, diaré eller
andre bivirkninger?

Hva kan jeg gjøre for å håndtere trettheten som følger av
kreften eller behandlingen?

Jeg er bekymret for å miste håret, er det noe jeg kan gjøre
for å forebygge det?
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OG MIN BEHANDLING
VIKTIGE SPØRSMÅL OM BEHANDLINGEN
SOM DU KAN TA OPP MED LEGEN

Hvor ofte skal jeg ta legemidlet?

Trenger jeg en intravenøs behandling?

Hvor mye tid skal jeg sette av til legetimene?

Når og hvordan kontrollerer du progresjonen min?

Skal jeg ha strålebehandling eller operasjon?

Hvilke fordeler kan jeg ha av å delta i en klinisk studie?
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OG MIN BEHANDLING
VIKTIGE SPØRSMÅL OM BEHANDLINGEN
SOM DU KAN TA OPP MED LEGEN

Hva har jeg lært?

Hva er viktig for meg?

Hvilke spørsmål har jeg?
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OG MINE FØLELSER

HVORDAN TAKLER
JEG DEN NYE
VIRKELIGHETEN MIN?
«Den største endringen er at livet er
mer uforutsigbart. Jeg er på en måte
frisk, kan reise og finne på ting som alle
andre, men jeg kan ikke planlegge så mye
på grunn av prøver og bivirkninger. Det jeg
foretar meg blir litt mer impulsivt. Planer må
legges med et forbehold.»
Eldbjørg
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MINE FØLELSER

DEL 1:
GIR SVAR PÅ DE VIKTIGSTE
SPØRSMÅLENE DINE
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OG MINE FØLELSER
HVORDAN TAKLER JEG DEN NYE
VIRKELIGHETEN MIN?

Uansett hvordan du føler deg, husk at du ikke trenger å
gå gjennom dette alene. Det er mange måter å få hjelp
på, og det finnes mange mennesker som har kompetanse
i å hjelpe kvinner i din situasjon. De kan hjelpe deg å
håndtere de vanskelige følelsene du kan få når du lever
med metastatisk brystkreft.
Selv om du ikke er vant til å lytte til dine egne følelser
og bekymringer, forsøk å ta mot til deg og gjør det. Vær
tålmodig med deg selv – det kan ta litt tid. Vær god med
deg selv, stol på magefølelsen, og vær ærlig med hensyn til
hva slags behov du har. Du må ikke være positiv hele tiden
– ingen kan forlange det av deg, ikke du heller. Bare vær
din egen beste venn.
HVEM KAN HJELPE MEG MED Å HÅNDTERE DEN NYE
SITUASJONEN MIN?
Hvem som kan hjelpe deg avhenger av det lokale
sykehuset ditt og i hvilket område du bor. Be legen om
informasjon om hvem som kan hjelpe deg – selv om du
ikke har planer om å benytte deg av hjelpen med det
samme. Under finner du noen av dem som har særlig
kompetanse i å hjelpe kvinner som lever med metastatisk
brystkreft:
KREFT

?

KOORDINATORER
PALLIATIVT
TEAM

KREFTLINJEN
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SOSIALARBEIDERE
KREFT
SYKEPLEIERE

BRYSTKREFT
FORENINGEN

Jeg

OG MINE FØLELSER
HVORDAN TAKLER JEG DEN NYE
VIRKELIGHETEN MIN?

KREFTKOORDINATOR
er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen
for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
De er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester
rundt kreftpasientene i kommunen og skal være lett
tilgjengelig for pasienter og pårørende. De skal bidra til
gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.
Du finner mer informasjon hos Kreftforeningens
hjemmesider.
 ET PALLIATIVT TEAM
er et tverrfaglig team som består av leger, sykepleiere
og terapeuter som kan bedre livskvaliteten for deg og
familien din og bidra med psykologisk støtte gjennom
sykdommen. Et palliativt pleieteam kan omfatte alt
fra smertehåndtering til alternative behandlinger og
familierådgivning. Se Jeg og min plan i del 2 av denne
håndboken for mer informasjon om palliativ pleie.
KREFTLINJEN
Kreftlinjen har spesialsykepleiere, jurister og sosionomer
som kan svare deg. Du kan ringe, chatte eller sende
e-post. Mer informasjon finner du på www.kreft.no.
 SOSIALARBEIDERE
kan bidra med informasjon om hvordan du kan snakke
med familien din. De kan gi deg råd om nyttige
kommunale ressurser som f.eks. økonomisk bistand,
hjelp til husarbeid eller barnevakt.
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OG MINE FØLELSER
HVORDAN TAKLER JEG DEN NYE
VIRKELIGHETEN MIN?

 KREFTSYKEPLEIERE er spesialutdannet innen
psykologisk støtte og symptomhåndtering ved kreft.
De kan svare på spørsmål du måtte ha knyttet til
sykdommen din, og kan også fungere som et viktig
bindeledd mellom deg og de helseprofesjonelle og
støttegruppene.
 BRYSTKREFTFORENINGEN
kan tilby et nettverk med andre kvinner som også har
metastatisk brystkreft. Foreningen har blant annet en
årlig landssamling for medlemmer med metastatisk
brystkreft og deres pårørende, samt regionale
nettverksmøter. Her kan du møte og dele erfaring med
andre som har forutsetninger til å forstå deg og dine
opplevelser. Brystkreftforeningen har også likepersoner
med metastatisk brystkreft du kan snakke med. Å
være likeperson er et frivillig, ubetalt verv for å hjelpe
andre. Brystkreftforeningen jobber for økt kunnskap og
synlighet om metastatisk brystkreft.

!

Du trenger IKKE å gå
gjennom dette alene.

35

Jeg

OG MINE FØLELSER
VIKTIGE PUNKTER OM FØLELSENE DINE

Mange kvinner i samme situasjon som deg
søker hjelp hos personer utenfor den nærmeste
vennekretsen og familien

Det finnes rådgivere og helsepersonell som har
spesialutdanning i og erfaring med å hjelpe kvinner
med metastatisk brystkreft

Pasientstøttegrupper hjelper deg med å få kontakt
med andre kvinner med metastatisk brystkreft som
går gjennom det samme som deg
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OG MINE FØLELSER
VIKTIGE SPØRSMÅL SOM DU KAN TA OPP
MED LEGEN ELLER SYKEPLEIEREN

Hvem kan hjelpe meg med angst eller depresjon på
dette legekontoret eller sykehuset?

Er det en kreftkoordinator med erfaring i å hjelpe
pasienter med metastatisk brystkreft som kan bistå meg?

Navn:
Telefonnr.:
Navn:
Telefonnr.:
Navn:
Telefonnr.:
Navn:
Telefonnr.:
Kan jeg få navnet på en sosialarbeider som jobber med
metastatisk brystkreft pasienter?
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OG MINE FØLELSER
VIKTIGE SPØRSMÅL SOM DU KAN TA OPP
MED LEGEN ELLER SYKEPLEIEREN

Hvilke pasientstøttegrupper finnes det for kvinner med
metastatisk brystkreft i området?

Hvor kan jeg ellers komme i kontakt med andre kvinner
med metastatisk brystkreft?

Finnes det rådgivere som kan hjelpe meg med å snakke
med familien min?

Er disse tjenestene dekket av det offentlige eller
helseforsikringen min?
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OG MINE FØLELSER
VIKTIGE SPØRSMÅL SOM DU KAN TA OPP
MED LEGEN ELLER SYKEPLEIEREN

Hva har jeg lært?

Hva er viktig for meg?

Hvilke spørsmål har jeg?
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Jeg

OG MIN HELSE

DEL 1:
GIR SVAR PÅ DE VIKTIGSTE
SPØRSMÅLENE DINE

”Hvorfor er aksept så viktig? Å sloss
mot det som allerede er en realitet,
er som å sloss mot vindmøller. Jeg kan
ikke vinne - bare skape mer frustrasjon, mer
fortvilelse og hjelpeløshet. Aksept frigjør. Når
jeg aksepterer sier jeg meg enig i det som er og
ikke kan forandres akkurat nå. Jeg forholder meg til
det. Jeg påtar meg ansvar i stedet for å fornekte det
som har skjedd meg eller å skylde på omstendigheter.
Aksept er å forholde seg til omstendighetene på en
sunn måte.”
						

Grete
41

MIN HELSE

HVORDAN FÅR JEG
DET BEDRE MED
KROPPEN MIN?

42

Jeg

OG MIN HELSE
HVORDAN FÅR JEG DET BEDRE
MED KROPPEN MIN?

HVA KAN JEG GJØRE FOR Å FÅ DET BEDRE?
Det er mye du kan gjøre for deg selv for å føle deg vel
og ta kontroll over livet ditt etter å ha fått diagnosen
metastatisk brystkreft. Du kan være din egen beste venn
ved å finne ut hva som får deg til å føle deg vel, hva som gir
deg styrke og hva som hjelper deg. Ikke vær så hard med
deg selv – det er greit å ha gode og dårlige dager.
«Jeg sluttet i turgruppen jeg var en del av da behandlingen
begynte. Jeg var redd for ikke klare å holde følge lenger.
Istedenfor deltar jeg i en gruppe som har litt kortere turer.
Det er veldig hyggelig.»
Eldbjørg
					

BØR JEG ENDRE KOSTHOLD?
Uansett hva du måtte lese så finnes det ingen «kreftdiett» som er spesielt anbefalt når du allerede har fått
kreft. Det å spise sunt er lurt, uavhengig av om du har
metastatisk brystkreft eller ikke. Et sunt kosthold kan
hjelpe kroppen din med å bekjempe infeksjoner eller
virus. Du vil kanskje oppleve at du blir oftere syk når du
har kreft. Stress og enkelte kreftbehandlinger kan svekke
immunsystemet ditt.
Å ha kreft er vanskelig nok om man ikke også skal måtte
bekymre seg over hva man spiser. Usunn mat – som
sjokolade og chips – er ofte en kilde til nytelse og trøst for
mange mennesker. Sunn mat kan ta lengre tid å lage og
koster mer. Bare gjør det som får deg til å føle deg vel.
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OG MIN HELSE
HVORDAN FÅR JEG DET
BEDRE MED KROPPEN MIN?

Hvis du ønsker å forandre kostholdet ditt, be legen eller
sykepleieren din om å henvise deg til en kostholdsekspert
som kan hjelpe deg med å gjøre positive endringer over
tid. En kostholdsekspert kan også hjelpe deg med riktig
mat hvis du lider av kvalme, diaré eller andre problemer
under eller etter kreftbehandlingen din.
ER TRENING BRA FOR MEG?
Ja, regelmessig moderat trening har vist seg å hjelpe
pasientene både fysisk og psykisk. Selv en gåtur på bare
10 minutter hver dag kan være med på å lindre symptomer
som f.eks. tretthet og dårlig appetitt. Trening kan også bidra
til å redusere stress, gi bedre søvn og lindre smerter.
Det er med trening som med alle andre ting – gjør det
som føles riktig for deg og som får deg til å føle deg vel.
Du trenger ikke begrense den fysiske aktiviteten til forsiktig
uttøying – kanskje er det dansing som får deg til å føle deg
på topp! Men husk å lytte til kroppen og vær forsiktig så du
ikke gjør for mye ut av det og får smerter. Du må finne ut
hvor grensene dine går. Du blir sannsynligvis lettere sliten
enn før. Er du bekymret, kan du alltid snakke med legen din
om hva slags type trening som er riktig for deg.
HVOR MYE og HVA SLAGS trening som fungerer for deg vil
avhenge av flere ulike ting, som blant annet hvor godt trent du
var før behandlingen startet, hva slags behandling du får samt
hvilke bivirkninger og symptomer du har. Du må kanskje unngå
visse typer anstrengende bevegelser hvis kreften har spredd
seg til skjelettet, og du har symptomer i skjelettet.
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OG MIN HELSE
HVORDAN FÅR JEG DET
BEDRE MED KROPPEN MIN?

KAN ALTERNATIVE BEHANDLINGER VÆRE TIL HJELP?
Mange kvinner med metastatisk brystkreft opplever
at alternative behandlinger kan være til stor hjelp ved
siden av «tradisjonelle» behandlingsmetoder. Disse
behandlingene kan hjelpe pasientene med å håndtere
sykdommen sin fysisk – med hensyn til bivirkninger – og
psykisk ved at de reduserer depresjon eller angst.
I del 2 av denne håndboken kan du finne mer informasjon om
forskjellige behandlinger som kan få deg til å føle deg bedre.
Finn ut hva du føler deg trygg på, og se hva som er tilgjengelig
og enkelt for deg å gjøre av aktiviteter som for eksempel:

!

Akupunktur

Meditasjon

Aromaterapi

Musikkterapi

Kunstterapi

Reiki

Homeopati

Refleksologi

Hypnoterapi

Tai chi

Massasje

Yoga

Du må alltid informere legen din om
eventuelle alternative behandlinger
du får, siden de kan ha innvirkning på
kreftbehandlingen din.
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OG MIN HELSE
VIKTIGE PUNKTER SOM KAN FÅ
DEG TIL Å FØLE DEG BEDRE

Det er ikke nødvendig å følge en spesifikk diett,
spis det som får deg til å føle deg vel

Enhver form for trening gjør deg godt både psykisk
og fysisk, selv en kort 10-minutters gåtur

Det finnes ingen faste grenser for hvor mye aktivitet
du kan bedrive, beveg deg så mye som du har lyst til

Mange kvinner i samme situasjon opplever at
alternative behandlinger noen ganger kan bidra
til å lindre bivirkninger og angst
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OG MIN HELSE
VIKTIGE SPØRSMÅL SOM DU KAN TA OPP
MED LEGEN ELLER SYKEPLEIEREN

Jeg er bekymret for kostholdet mitt. Kjenner du en
kostholdsekspert som jobber med personer som får
legemidler mot kreft og cellegift?
Navn:
Telefonnr.:
Finnes det noe jeg kan gjøre for å bli sterkere / mindre
utmattet?

Kan du anbefale noen alternative behandlinger eller
spesifikke behandlingssentre der man jobber med
kreftpasienter?

Hvilke alternative behandlere er tilknyttet sykehuset eller
legekontoret ditt?
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OG MIN HELSE
VIKTIGE SPØRSMÅL SOM DU KAN TA OPP
MED LEGEN ELLER SYKEPLEIEREN

Hva har jeg lært?

Hva er viktig for meg?

Hvilke spørsmål har jeg?
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OG MINE
RELASJONER

DEL 1:
GIR SVAR PÅ DE VIKTIGSTE
SPØRSMÅLENE DINE

Å SNAKKE MED DEM SOM
BETYR MEST FOR MEG

							Eldbjørg
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MINE RELASJONER

«I familien snakker vi åpent om
sykdommen. Så lenge jeg føler meg så
frisk som nå, kan stille som barnevakt og
hjelpe barn og barnebarn, så fortsetter livet
stort sett som før. Men vi vet jo alle at det
kommer andre tider, uten at vi vier det så mye
oppmerksomhet når det går så bra som nå.»
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OG MINE RELASJONER
Å SNAKKE MED DEM SOM BETYR MEST
FOR MEG

Hvordan du snakker med menneskene i livet ditt om
det du gjennomgår er helt og holdent opp til deg.
Kreft påvirker hele familien – ikke bare den som har fått
diagnosen. Før du snakker med noen, tenk gjennom hva
du føler, hvorfor du forteller dem om hvordan du har det,
og hva du forventer av dem. Vær klar over at folk reagerer
forskjellig på informasjon om sykdom og beskjed om at
noen de er glad i har fått en kreftdiagnose.
Det er generelt sett bedre å være åpen og ærlig om at
du har kreft – å holde det hemmelig kan ta mye energi og
skape mer stress inne i deg.
HVORDAN KAN JEG UNNGÅ AT DETTE SKAL DOMINERE
PARFORHOLDET?
Hvis du har en partner, vær forberedt på at belastningen
ved å ikke vite hva som vil skje i fremtiden kan være en
påkjenning for forholdet. Det kan være vanskelig for dere
å være åpne med hverandre og fortelle hvor redde dere er.
Kanskje føler du at partneren din ikke støtter deg nok eller
ikke er så åpen som du skulle ønske.
Husk at på samme måte som du kan føle deg midt i en
berg-og-dalbane av ulike følelser, så føler partneren din
sannsynligvis det samme. Han eller hun kjenner seg kanskje
hjelpeløs og sint over at det ikke er noe man kan gjøre for
å hjelpe deg. Selv de beste forhold har sine oppturer og
nedturer, og du vil ikke alltid føle det samme som partneren
din til enhver tid.

!

Å være ærlige med hverandre og si fra om
hvordan dere har det, kan hjelpe begge med
å håndtere utfordringene ved metastatisk
brystkreft.
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OG MINE RELASJONER
Å SNAKKE MED DEM SOM BETYR MEST
FOR MEG

HVA ANNET KAN VÆRE TIL HJELP FOR BEGGE?

SETTE AV TID
TIL Å VÆRE
«NORMALE»
SAMMEN

GI PARTNEREN
DIN TID TIL Å
BETRO DEG TIL
FINNE UT AV
ANDRE ENN
DETTE PÅ SIN
PARTNEREN
DIN
EGEN MÅTE
GÅ I PARTERAPI
HOS EN TERAPEUT
BRUKE STØTTE
SOM HAR ERFARING
SNAKKE MED
GRUPPER
MED KRONISKE
FOR PAR SOM
EN KREFT
SYKDOMMER I
SLITER MED
KOORDINA
PARFORHOLD
METASTATISK
TOR
KREFT

HVORDAN SKAL JEG KLARE DETTE ALENE?
Dette kan være en spesielt vanskelig tid for mennesker
som ikke er i et langvarig forhold og har støtte fra
en partner. Det å være enslig burde ikke gjøre det
vanskeligere å ha kreft, men det er et faktum at du
har andre utfordringer og bekymringer.
• Hvis du tar en kikk på vennekretsen din, vil du nok se at det er
flere enn du trodde som har lyst til å hjelpe deg
• Det finnes også hjemmehelsetjenester som du kan benytte deg
av ved behov, det gjelder også f.eks. skyss til legetimer. Hvis du er
bekymret, finn ut hvilke muligheter som finnes så snart som mulig,
så slipper du å gå rundt å tenke på det. Spør legen eller annet
helsepersonell om hva slags alternativer du har
• Mange kvinner med metastatisk brystkreft opplever,
uavhengig av livssituasjon, at det kan være nyttig å snakke
med en kreftkoordinator eller rådgiver
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OG MINE RELASJONER
Å SNAKKE MED DEM SOM BETYR MEST
FOR MEG

Hvis du er i et relativt nytt forhold, er du kanskje usikker på
når og hvordan du skal fortelle den nye kjæresten at du har
kreft. Stol på at du selv er den beste til å vurdere når det
passer å ta det opp. Gi partneren din en sjanse til å bearbeide
det – ikke anta at han eller hun vil trekke seg fra forholdet på
grunn av kreften. Uansett reaksjon, du kan ikke lastes for å ha
fortalt nyheten på et «ubeleilig» tidspunkt.
En idé kan være å øve på hva du vil si med en venn før du
snakker med den nye partneren din.

«Jeg er åpen om sykdommen og sier det som det er: «Jeg har
metastatisk brystkreft og blir ikke frisk, men jeg får behandling
og så langt går det veldig bra.»

Eldbjørg
HVORDAN FORTELLER JEG BARNA MINE AT JEG HAR
METASTATISK BRYSTKREFT?
Små barn vil reagere ut fra hvordan de voksne
reagerer. Hvordan og hva du forteller dem vil
avhenge av alder og hvor mye de er i stand til å
forstå. Selv svært små barn vil fornemme når
noe er alvorlig galt og kan bli redde og usikre.
Det beste er å være ærlig med dem så tidlig
som mulig.
Det finnes personer som kan hjelpe barn med å håndtere
følelsene sine og de forandringene de opplever i
familien. Du kan be legen eller skolen om hjelp, slik at du
kan være sikker på at barna dine får alt de trenger.
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OG MINE RELASJONER
Å SNAKKE MED DEM SOM BETYR MEST
FOR MEG

• BARN TAKLER ÆRLIGHET.
Ikke vær redd for å bruke ordet «kreft» når du snakker med
dem. Det er viktig at de kan skille mellom den alvorlige
sykdommen du har og en vanlig forkjølelse. Det vil hjelpe
dem til å forstå at sykdommen din ikke bare er noe som
varer i noen få dager, men at den vil vare lenge.
• Selv om barna dine er voksne, kan det i begynnelsen være
vanskelig for dem å ta innover seg det du har fortalt dem.
De trenger kanskje tid til å tenke over hva du har sagt, og
hva det vil bety for dem.
• VÆR FORBEREDT PÅ Å FÅ VANSKELIGE SPØRSMÅL
Hvis barna dine er veldig små, kan det være en idé å øve
på språket du har tenkt å bruke på forhånd, slik at du kan
gjøre det enkelt og unngå kompliserte forklaringer.
• BARN I ALLE ALDRE KAN VÆRE REDD FOR at du skal
dø, og de vil kanskje spørre deg om behandlingen din, eller
hvorfor kreften har kommet tilbake.
• SELV OM BARNA DINE IKKE SPØR OM KREFTEN, BETYR
IKKE DET NØDVENDIGVIS AT DE IKKE HAR SPØRSMÅL
Noen ganger vil barn forsøke å beskytte moren ved å
skjule nysgjerrigheten sin eller følelsene sine. Du kan aktivt
spørre barna dine om de har spørsmål, og du kan fortelle
dem at du alltid vil svare på alle spørsmål de måtte ha.

Det finnes en rekke ressurser på nettet og via kreftstøtte
grupper som kan hjelpe deg med denne samtalen og gi deg
eksempler på hvilke ord du kan bruke. Gjør det som fungerer
best for deg. Du kan vise eldre barn gode nettsteder der
de kan finne ut mer om metastatisk brystkreft. Barna vil
sannsynligvis uansett lete etter informasjon på nettet, og det
de finner på egen hånd kan være både upålitelig og uriktig.
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OG MINE RELASJONER
VIKTIG Å TENKE PÅ NÅR DU SKAL
FORTELLE OM KREFTEN TIL ANDRE
MENNESKER
Du trenger ikke fortelle det til alle med en gang – ta
deg god tid

Det er helt naturlig å prøve å holde det hemmelig
eller forsøke å beskytte andre mennesker, men det
kan tappe deg for energi

Barn og voksne responderer best på ærlighet, men
vær forberedt på å få et hav av ulike reaksjoner eller
ingen reaksjon i det hele tatt

Det finnes ressurser som kan være til hjelp for barna
dine og som kan hjelpe deg i hverdagen, slik at dere
kan leve så «normalt» som mulig
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OG MINE RELASJONER
VIKTIGE SPØRSMÅL SOM DU KAN TA OPP
MED LEGEN ELLER SYKEPLEIEREN

Kan du gi meg noen råd om hvordan jeg skal fortelle folk
om diagnosen min?

Kan du henvise meg til en barnepsykolog som har erfaring
med uhelbredelig sykdom i familien?
Navn:
Telefonnr.:
Hva slags informasjon eller brosjyrer finnes det om
hvordan diagnosen vil påvirke familien min?

Vil behandlingen ha innvirkning på sexlivet mitt?
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OG MINE RELASJONER
VIKTIGE SPØRSMÅL SOM DU KAN TA OPP
MED LEGEN ELLER SYKEPLEIEREN

Hva har jeg lært?

Hva er viktig for meg?

Hvilke spørsmål har jeg?
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OG MIN
JOBBSITUASJON

DEL 1:
GIR SVAR PÅ DE VIKTIGSTE
SPØRSMÅLENE DINE

ARBEIDSLIV OG
FORPLIKTELSER
”Kanskje var det noe jeg skulle lære
av denne situasjonen, en erfaring jeg
trenger. Ikke en opplevelse jeg liker
eller synes er helt all right, men kanskje
noe som vil fremme min utvikling. På mange
måter skaper jeg selv livet mitt gjennom de
valgene jeg til enhver tid tar, og det gjelder ikke
minst de tankene jeg velger å konsentrere meg
om.”

59

MIN JOBBSITUASJON

Grete
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OG MIN JOBBSITUASJON
ARBEIDSLIV OG FORPLIKTELSER

Når du har metastatisk brystkreft, kan det bety at du må
justere arbeidssituasjonen og andre forpliktelser for å få
behandling og ta vare på helsen.
Dette kan ha innvirkning på økonomien og evnen til
å forsørge familien din. Disse problemene kan virke
overveldende. Det er ille nok å måtte håndtere det faktum
at du har kreft. Husk at du ikke er alene om å ha det på
denne måten. Du vil komme deg gjennom dette også. Det
er viktig at du overveier alle mulighetene dine, og at du
vet hvilke rettigheter du har på jobben. Det er viktig at du
planlegger økonomien din på et tidlig tidspunkt, mens du
fremdeles føler deg fysisk sterk, slik at du kan forberede
deg best mulig på fremtiden.
KAN JEG JOBBE NÅ SOM JEG HAR KREFT?
Hvorvidt du kan jobbe etter at du har fått diagnosen
metastatisk brystkreft avhenger av hva slags type arbeid
du gjør samt dine egne personlige omstendigheter. Noen
er i stand til å fortsette å jobbe under behandlingene, mens
andre synes det er veldig vanskelig og velger å ikke jobbe.
Noen ønsker å fortsette i jobb for at livet ikke skal forandre
seg for mye.
Det kan være at du vil prioritere annerledes. Kanskje
foretrekker du å bruke tiden din på å gjøre andre ting enn
å jobbe. Din økonomiske situasjon spiller også en stor rolle
i denne avgjørelsen.

!

Jobben er ofte en stor del av livene våre, og det kan
være veldig rart å se for seg et liv uten å jobbe. Hvis
du ikke er sikker på om du vil fortsette å jobbe, kan
det være en idé å vente med å ta avgjørelsen til du har
startet behandlingen og ser hvordan det påvirker deg
fysisk og psykisk.
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OG MIN JOBBSITUASJON
ARBEIDSLIV OG FORPLIKTELSER

HVORDAN FORTELLER JEG ARBEIDSGIVER OM
DIAGNOSEN MIN?
Du trenger ikke fortelle arbeidsgiveren din at du
PLANLEG
har kreft, men det kan bidra til at arbeidsgiver
GING
gjør endringer for å kunne støtte deg best mulig.
Kanskje arbeidsgiver vil forstå at du trenger
mer sykepenger og en fleksibel arbeidstid. Du
må ikke nødvendigvis dele alle detaljene om
diagnosen eller behandlingen din. Det kan være nyttig å
snakke med personalavdelingen. De har taushetsplikt og kan
fortelle deg hvilke helseopplysninger du må oppgi, samt hva
slags støtte arbeidsgiveren din kan tilby.
Hvis du er bekymret for at arbeidsgiver skal utsette
deg for diskriminering, eller at du vil bli oppsagt hvis
du forteller om diagnosen, kan du undersøke hvilke
retningslinjer mot diskriminering som gjelder på
arbeidsplassen din.
KAN JEG FÅ ØKONOMISK HJELP HVIS JEG TAR FRI FRA
JOBBEN ELLER SLUTTER HELT Å JOBBE?
Selv om du ikke lenger er i stand til å jobbe eller må jobbe
redusert, kan du ha krav på uføretrygd eller andre former
for økonomisk bistand. Dette kan være med på å sikre at
du fortsatt kan forsørge deg selv eller familien din.
Hva slags forsikringer du har varierer om du er selvstendig
næringsdrivende eller lønnsmottaker. Ressursdelen i denne
håndboken er et godt sted å begynne.

!

Ta deg god tid før du bestemmer deg for å
ta fri eller slutte å jobbe og sjekk eventuelle
juridiske eller økonomiske krav som gjelder på
arbeidsplassen din.
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OG MIN JOBBSITUASJON
VIKTIGE PUNKTER Å TENKE GJENNOM MED
HENSYN TIL JOBBEN DIN

Du kan når som helst bestemme (før eller under
behandling) om du vil fortsette å jobbe eller ikke,
og om du ønsker å jobbe redusert

Du må ikke fortelle arbeidsgiveren din om diagnosen
hvis du ikke vil, men husk at det kan være til hjelp

Ikke vent med å legge en økonomisk plan for
fremtiden
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OG MIN JOBBSITUASJON
VIKTIGE SPØRSMÅL SOM DU KAN TA OPP
MED LEGEN ELLER SYKEPLEIEREN

Hvor lenge tror du jeg vil være i stand til å fortsette å
jobbe mens jeg får behandling?

Når får jeg vite hvordan jeg responderer på behandlingen?
Etter den første behandlingen eller senere?

Vil det være dager der jeg føler meg bedre, og vil jeg
kunne jobbe hvis jeg ønsker det?

Hva gjør folk i min situasjon vanligvis med hensyn til jobb?
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OG MIN JOBBSITUASJON
VIKTIGE SPØRSMÅL SOM DU KAN TA OPP
MED LEGEN ELLER SYKEPLEIEREN

Hva har jeg lært?

Hva er viktig for meg?

Hvilke spørsmål har jeg?
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OG MIN METASTATISKE
BRYSTKREFT

DEL 2:
MER INFORMASJON

SLIK DIAGNOSTISERER
OG FØLGER LEGENE
METASTATISK BRYSTKREFT
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MIN METASTATISKE
BRYSTKREFT
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OG MIN METASTATISKE
BRYSTKREFT

Denne delen inneholder mer detaljerte opplysninger om
diagnosen og behandlingen og tar opp noen av de mer
komplekse spørsmålene du måtte ha om:
• Hvordan metastatisk brystkreft diagnostiseres
• Forskjellige typer metastatisk brystkreft
• Forskjellige tester og prosedyrer som vil være en del
av diagnosen

HVA ER METASTATISK BRYSTKREFT?
Metastatisk brystkreft er kreft som har spredd seg
fra brystet til andre deler av kroppen. Tumorene eller
svulstene på disse andre stedene kalles metastaser.
HVILKE FORSKJELLIGE TYPER METASTATISK
BRYSTKREFT FINNES?
Når du har fått diagnosen metastatisk brystkreft, vil
legen finne ut hvilken type kreft det dreier seg om. Dette
gjør det lettere for legen å vite hvilke behandlinger som
er best for deg.
Brystkreft kan ha spesifikke markører som HER2 og
hormonreseptorer (HR) på brystkreftcellene. Disse
markørene kan være veiledende for å kunne gi en
effektiv behandling.
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CELLEGIFT

OG MIN METASTATISKE
BRYSTKREFT
ANTIHORMON- MÅLRETTET
STRÅLING
BEHAND
BEHAND
LING
LING

KIRURGI

Cellegift, antihormonbehandling, målrettet behandling,
stråling og kirurgi er forskjellige behandlingsalternativer.
Det finnes fire hovedtyper av metastatisk brystkreft:

1

HORMONRESEPTORPOSITIV, HER2-NEGATIV
Dette er den vanligste typen brystkreft som finnes hos
ca. 2/3 av pasientgruppen.

2

HORMONRESEPTORNEGATIV, HER2-POSITIV
Når brystkreftceller produserer for mye HER2-protein,
vokser de raskere enn normale celler – og raskere enn
andre kreftceller. Dette kalles HER2-positiv brystkreft.
Mellom 15–20 % av alle brystkrefttilfeller er HER2-positive.

3

HORMONRESEPTORPOSITIV, HER2-POSITIV
Dette er en krefttype som har både HER2 og hormon
reseptorer. Den er «testet positiv» for begge markørene.

4

HORMONRESEPTORNEGATIV, HER2-NEGATIV, OGSÅ
KALT TRIPPEL-NEGATIV
Denne krefttypen har ikke HER2- eller
hormonreseptorene østrogen og progesteron. Mellom
10–20 % av alle brystkrefttilfeller er trippel-negative.

!

Dersom brystkreften kommer tilbake, skal
kreftcellene testes på nytt for HER2- og
hormonreseptorstatus, siden disse ofte kan
ha forandret seg i forhold til den opprinnelige
kreften.
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HVORFOR KALLES KREFTEN JEG HAR FOR
«STADIUM IV»?
Brystkreft blir ofte klassifisert i forskjellige stadier fra 0 til
IV alt etter hvor stor svulsten er, og om den har spredd seg
til nærliggende lymfeknuter og andre deler av kroppen.
MBK er brystkreft i stadium IV.
Det vil si at kreften har spredd seg (metastasert) til andre
organer i kroppen.
Noen leger bruker også et annet stadieinndelingssystem
kalt TNM-klassifisering (T for tumour (tumor eller svulst),
N for nodes (lymfeknuter), M for metastases (metastaser)
for å vurdere hvilket stadium brystkreften er i. TNMklassifiseringen er imidlertid ikke så vanlig som det
numeriske stadieinndelingssystemet (stadie 0-IV).
HVA SKILLER METASTATISK BRYSTKREFT FRA
BRYSTKREFT I TIDLIG STADIUM?
Brystkreft i tidlig stadium omfatter stadiene 0, I og II. Det
vil si kreft som fremdeles er lokalisert i brystet eller som
kun har spredd seg til lymfeknuter nær brystet. Behandling
for brystkreft i tidlig stadium foregår som regel over en
begrenset periode.
Metastatisk brystkreft, også kjent som brystkreft i stadium
IV , er når kreften har spredd seg (metastasert) fra brystet
til andre organer i kroppen. Dette er det mest avanserte
stadiet av brystkreft.
Avansert brystkreft (stadium III) forekommer kun i samme
bryst som den opprinnelige svulsten og har ikke spredd
seg til andre organer.
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HVOR HAR KREFTEN SPREDD SEG?
En viktig del av diagnosen vil være å finne ut hvor i
kroppen kreften har spredd seg – eller hvor du kan
ha metastaser. Dette vil gjøre det mulig å gi deg en
behandling som er spesifikt rettet mot å redusere
mulige virkninger av metastasene. For eksempel
kan behandlingen bidra til å styrke
HJERNEN
knoklene dersom kreften har spredd
seg til skjelettet.
Hvor i kroppen oppstår de
forskjellige metastasene, og hvilke
symptomer kan de gi?
Brystkreftmetastaser sprer seg som
regel til skjelett, lever, lunger og
hjernen.
Det finnes imidlertid ikke et fast
mønster med hensyn til hvor i
kroppen kreftcellene sprer seg –
hvert tilfelle er forskjellig.

LUNGER
LEVER
SKJELETT

Hver enkelt av disse typene
metastaser kan medføre spesielle
symptomer, slik det fremgår av
figuren under.

!

Det er viktig å snakke med legen dersom
du opplever uvanlige symptomer – ikke
vent for lenge.
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OM SYMPTOMER PÅ METASTASER

HJERNEN
Symptomene vil i
stor grad avhenge
av hvilke områder
av hjernen som er
rammet av kreften.
Mulige symptomer
omfatter: hodepine,
kvalme, utmattelse
(fatigue), svakhet,
forvirring, hukommelsestap, taleproblemer og krampeanfall.

LUNGENE
Noen ganger kan
brystkreftceller spre
seg til én eller begge
lunger via blodet
eller lymfesystemet.
Symptomer kan
omfatte: kortpustethet,
hoste, smerter og
manglende appetitt.

SKJELETTET
LEVEREN
Dersom brystkreften
har spredd seg
til leveren, kan du
oppleve: smerter,
kvalme, svekket
appetitt, hikke, gulsott
og kløende hud.

Tilrettelagt fra:
https://www.breastcancercare.org.uk/informationsupport/secondary-metastatic-breast-cancer/
secondary-breast-cancer-diagnosis
Besøkt 29/02/2016.
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Skjelettmetastaser er
den vanligste årsaken
til kreftrelaterte
smerter og forekommer
hos omtrent 2/3 av
kvinner med metastatisk
brystkreft. Du kan
oppleve: smerter,
beinbrudd som følge
av skjelettsvekkelse,
ryggmargskompresjon,
anemi og utmattelse.
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MIN PERSONLIGE GUIDE TIL KREFTUNDERSØKELSER
OG TESTER
Testene og skanningene du må gjennom for at legene skal
kunne stille kreftdiagnosen vil sannsynligvis bli gjentatt
ved regelmessige kontroller i løpet av behandlingen. Disse
testene er med på å avgjøre om behandlingen er effektiv,
og om svulsten har krympet (remisjon) eller stoppet å
vokse (stabil sykdom), eller om behandlingen skal endres
på grunn av at svulsten vokser igjen (progresjon).
Laboratorietester
Dette er blodprøver. Disse kan du ta hos fastlegen din eller
på et lokalt blodprøvetakingslaboratorium. Hvis du har
hatt kreft før, fikk du sikkert målt de hvite blodcellene eller
T-cellene regelmessig.
Høye eller lave nivåer av visse stoffer i kroppen kan være
tegn på kreft. Laboratorietester av blod, urin eller andre
kroppsvæsker som måler disse stoffene kan hjelpe legene
å stille en diagnose. Unormale laboratorieresultater er
imidlertid ikke et sikkert tegn på kreft.
Bildediagnostiske prosedyrer
Ved hjelp av bildediagnostiske prosedyrer får man bilder
av områder i kroppen, som gjør det mulig for legen å
se om det finnes en svulst. Disse bildene kan tas på
forskjellige måter:

CT eller
CATSKANNING

NUKLEÆRMEDISINSK
UNDERSØKELSE
eller SKANNING MED
RADIOAKTIVT
MERKEDE
STOFFER
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CT eller CAT-SKANNING
Et røntgenapparat koblet til en datamaskin tar en serie
detaljerte bilder av organene dine. Du får kanskje injisert
et fargestoff eller et annet kontraststoff for å fremheve
områder i kroppen. Dette gjør det lettere å tolke bildene.
Undersøkelsen tar som regel et par timer og utføres ved et
bildediagnostisk senter eller på sykehuset.
Nukleærmedisinsk undersøkelse (undersøkelse med
radioaktivt merkede stoffer)
I denne undersøkelsen får du en injeksjon med en liten
mengde radioaktivt materiale, også kalt et sporstoff. Det
flyter gjennom blodstrømmen og samler seg i enkelte
knokler eller organer. En maskin kalt en skanner påviser og
måler radioaktiviteten. Skanneren danner bilder av knokler
eller organer på en dataskjerm eller på film. Kroppen
din kvitter seg raskt med det radioaktive stoffet. Denne
typen skanning kan også kalles skanning med radioaktivt
merkede stoffer. Denne prosedyren skal gjøres på et
senter for nukleærmedisin eller strålebehandling eller på
sykehuset.
Ultralyd
Et ultralydapparat sender ut lydbølger som ikke kan høres
av mennesker. Lydbølgene kastes tilbake fra vev inne i
kroppen din. Bildet som dannes kalles et sonogram. Det er
den samme undersøkelsen som utføres på gravide kvinner
for å kontrollere veksten til fosteret. Det kan gjøres hos
legen din.
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MR

PETRØNTGEN
SKANNING

BIOPSI

MR
En sterk magnet som er koblet til en datamaskin, blir brukt
til å danne detaljerte bilder av ulike områder i kroppen din.
Legen din kan se disse bildene på en skjerm og skrive dem
ut. Undersøkelsen kan ta et par timer og utføres som regel
ved et bildediagnostisk senter eller på sykehuset.
PET-skanning
Denne undersøkelsen innebærer at du får en injeksjon som
inneholder et sporstoff. En maskin lager deretter 3D-bilder
som viser hvor sporstoffet samler seg i kroppen. Disse
undersøkelsene viser hvordan organer og vev fungerer.
Undersøkelsen kan ta et par timer og utføres som regel
ved et bildediagnostisk senter eller på sykehuset.
Røntgen
Ved røntgenundersøkelser brukes lave stråledoser til å
danne bilder av innsiden av kroppen din. Undersøkelsen
kan gjøres hos legen din.

78

Jeg

OG MIN METASTATISKE
BRYSTKREFT

Biopsi
I de fleste tilfeller må legene foreta en biopsi for å kunne
stille en kreftdiagnose, selv om du allerede har fått
utført en biopsi. En biopsi er en prosedyre der legen
tar en vevsprøve. En patolog undersøker vevet under et
mikroskop for å se om det inneholder kreft. Vevsprøven
kan tas på flere måter:
• Med nål:
Legen bruker en nål til å trekke ut vev eller væske.
• Med endoskop:
Legen ser på områder i kroppen ved hjelp av et tynt rør
med lys som kalles et endoskop. Endoskopet føres inn
gjennom en naturlig åpning som f.eks. munnen. Deretter
bruker legen et spesialverktøy for å fjerne vev eller celler
via røret.
• Ved kirurgi:
Kirurgisk biopsi kan gjøres ved eksisjon eller ved incisjon.
–– Ved eksisjonsbiopsi fjerner kirurgen hele svulsten. Ofte blir
noe av det normale vevet rundt svulsten også fjernet.
–– Ved incisjonsbiopsi fjerner kirurgen bare deler av svulsten.

Kilde:
The National Cancer Institute, http://www.cancer.gov/about-cancer/diagnosis-staging/diagnosis
Besøkt 29/02/2016.
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DEL 2:
MER INFORMASJON

INFORMASJON OM
ULIKE BEHANDLINGSALTERNATIVER OG
BIVIRKNINGER
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INFORMASJON OM DE ULIKE
BEHANDLINGSALTERNATIVENE MINE
Målet med behandlingen du får er å hindre kreften i å spre
seg ytterligere, lindre noen av de smertefulle symptomene
som sykdommen forårsaker og sørge for at du har best
mulig livskvalitet.
I denne delen vil du lære mer om:

1

2

3

FORSKJELLIGE
HVORDAN LEGENE
TYPER KREFTMÅLER OM
BEHANDLING SOM
BEHANDLINGEN
ER TILGJENGELIG OG
VIRKER
HVORDAN DE GIS

VIKTIGHETEN AV
KLINISKE STUDIER

4
HJELP TIL
EVENTUELLE
BIVIRKNINGER VED
BEHANDLINGEN

HVILKE BEHANDLINGSTYPER ER DE MEST BRUKTE?
Standard behandling for metastatisk brystkreft inkluderer
vanligvis cellegift og strålebehandling.
Det omfatter sjelden kirurgi. Hvilke andre typer behandling
du kan få, som for eksempel antihormonbehandling og
målrettet behandling, avhenger av hva slags type kreft du
har.
I løpet av de siste årene har det skjedd betydelige fremskritt
når det gjelder legemidler til behandling av brystkreft. Det
finnes langt flere alternativer enn tidligere. De ulike formene
for behandling er beskrevet nedenfor.
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CELLEGIFT
KIRURGI

STRÅLEBEHANDLING

LEGEMIDLER
FOR
STABILISERING
AV SKJELETTET

ANTIHORMONBEHANDLING
MÅLRETTEDE
BEHANDLINGER

Cellegift
Cellegiften er toksiske stoffer som dreper kreftcellene.
Dessverre kan cellegiften også ramme friske celler, og
det kan forårsake bivirkninger. Noen typer cellegift gis i
form av en tablett som du kan ta hjemme. Andre typer
gis gjennom intravenøs infusjon, og det kan være du må
dra på sykehus for å få disse.
Cellegift er ikke alltid den rette behandlingen for
alle typer metastatisk brystkreft. Om du får cellegift,
avhenger av helsetilstanden din, hvilke medisiner du har
tatt før, og hva slags type kreft du har.
Det finnes flere forskjellige typer cellegift. Hvis én
type cellegift gir for mange bivirkninger, kan legen din
bytte deg over på en annen type.
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Strålebehandling
Strålebehandling innebærer bruk av høyenergetisk
stråling som dreper kreftceller. Ved metastatisk
brystkreft kan strålebehandling gis for å kontrollere
kreften. Strålebehandling kan også brukes for å lindre
skjelettsmerter hvis kreftbehandlingen ikke lindrer
disse smertene raskt nok. Det er vanlig å bestråle
skjelettmetastaser som forårsaker smerte.
Strålebehandling for metastatisk brystkreft gis
vanligvis som en enkelt dose eller som en kort
behandling over noen få dager. Dersom du føler deg
bra, vil du som regel kunne få behandlingen poliklinisk
og trenger ikke å overnatte på sykehuset. Får du
imidlertid cellegift samtidig, kan det være du må bli på
sykehuset. Bivirkningene av strålebehandling varierer
avhengig av hvilken del av kroppen som behandles.
Antihormonbehandling
Antihormonbehandlinger brukes for å behandle tilfeller
av brystkreft som er sensitive overfor hormoner, særlig
østrogen. Det finnes en rekke ulike hormonbaserte
midler som virker på forskjellig måte i kroppen.
Antihormonbehandlinger gis som regel som tabletter,
men noen gis som injeksjoner. Du kan ta behandlingene
med eller uten cellegift.
Hvorvidt du får antihormonbehandling, og hva slags type
du får, avhenger av om du har vært i overgangsalderen,
hvor lang tid det har gått siden du fikk diagnosen, og hva
slags behandling du fikk for brystkreften i første omgang
(dersom dette er et tilbakefall).
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Hvis du har fått antihormonbehandling tidligere, kan du
likevel få en ny.
Målrettede behandlinger
Målrettede behandlinger er legemidler som virker ved
å blokkere de spesifikke måtene som brystkreftceller
deler seg og vokser på. Som ved cellegift og
antihormonbehandling er målet å kontrollere
progresjonen av kreften. Siden målrettede behandlinger
kun virker på spesifikke typer brystkreft, anbefales
de bare til kvinner som har nettopp den aktuelle
krefttypen. Det finnes flere behandlinger som retter
seg mot HER2-reseptorer. For å vite om en målrettet
behandling kan være riktig for deg må legen finne ut
nøyaktig hva slags type kreft du har.
Legemidler for stabilisering av skjelettet
Dette er legemidler som benyttes for å behandle
skjelettmetastaser. De bidrar til å styrke skjelettet
og redusere beintap. De kan bidra til å lindre
skjelettsmerter og redusere langtidsrisikoen for
beinbrudd. Legemidlene tas som tabletter eller
injeksjoner. Injeksjonene gis hver tredje til fjerde uke.
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Kirurgi
Kirurgi benyttes sjelden ved metastatisk brystkreft.
Hvis kirurgi benyttes, er det fordi fjerning av tumorvev
vil redusere tumorbyrden betydelig, forbedre
kroppsfunksjonene eller bidra til å lindre smerte. Ved
kirurgi vil du også få behandling med legemidler og/
eller strålebehandling.

HVOR OFTE SKAL JEG FÅ BEHANDLING OG HVOR
LENGE?
Til forskjell fra tidlig brystkreft, der behandlingen har en
fast varighet, må metastatisk brystkreft behandles resten
av livet. Det er nødvendig med løpende behandlinger
for å kontrollere kreften og hindre den i å bli verre. Det
kan være du trenger løpende behandling for symptomer
på metastaser. Du kan få enten ett legemiddel eller en
kombinasjon av legemidler. Etter en stund kan du byttes
over på andre legemidler.
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Du kan få samme behandling flere ganger, innimellom
andre behandlinger. Du kan stoppe med én behandling
midlertidig hvis andre fungerer på kreften din. Senere
kan du ved behov starte opp behandlingen igjen

Legemidlene du tar vil sannsynligvis omfatte intravenøs
behandling som du kan få på legekontoret eller
sykehuset. Intravenøs behandling gis ukentlig, hver 3. uke
eller sjeldnere. Strålebehandling gis vanligvis daglig. Du
kan veksle mellom uker med kun legemiddelbehandling
og uker med kun strålebehandling.
SOM NEVNT FINNES DET IKKE NOEN ENTYDIG
BEHANDLING AV METASTATISK BRYSTKREFT SOM
ER BEDRE ENN ANDRE. DEN ENKELTES SITUASJON
VARIERER.
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Noen kvinner kan naturlig nok bli fristet til
å avbryte behandlingen så snart de føler
seg bedre, eller hvis de blir dårlige av den.
Det er imidlertid avgjørende at du i den
grad det er mulig, fortsetter behandlingen
som foreskrevet. Rådfør deg med legen hvis
du vurderer å slutte med behandlingen.

HVORDAN MÅLER LEGEN OM BEHANDLINGEN MIN
VIRKER?
Legen vil foreta en rekke tester over tid for å finne ut om
behandlingen din virker. Dette kan blant annet være å
kontrollere:
• Størrelsen på tumoren/metastasene:
Legen vil kanskje ta bilder for å se om tumoren eller
metastasene vokser, krymper eller ikke endrer størrelse.
Dette kan være CT-bilder (computertomografi) eller
MR-bilder (magnetisk resonanstomografi).
• Nivået av tumormarkører:
Tumormarkører er proteiner eller andre stoffer som
ofte, men ikke alltid, finnes i blodet når en tumor er
aktiv i kroppen. Forhøyede nivåer av tumormarkører
kan ofte indikere aktiv sykdom. Nivåene av
tumormarkører over tid kan brukes av legen til å
kontrollere behandlingseffekt.
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• Nivået av sirkulerende tumorceller:
Sirkulerende tumorceller (CTC) er kreftceller som
har løsnet fra primærtumoren og sirkulerer rundt i
blodstrømmen. CTC kan fungere som «frø» for nye
tumorer (metastaser) andre steder i kroppen. Legen
kan overvåke nivået av CTC i blodet ditt for å se hvor
godt du responderer på behandlingen.
• Utvikling av nye metastaser:
Legen vil gjerne forsikre seg om at kreftcellene ikke
har spredd seg til andre deler av kroppen. Her kan
bildefremstilling som CT eller MR brukes. Jo mer kreften
sprer seg i kroppen, desto alvorligere er den, og det kan
være behov for å endre behandling.
HVA BØR JEG VITE OM KLINISKE STUDIER?

x

x

x

Kliniske studier er forskningsstudier
med frivillige pasienter. Studiene
undersøker om en ny behandling er
effektiv, godt tolerert, og om den kan
være bedre enn andre eksisterende
behandlinger for samme sykdom.
Legen vil kanskje foreslå at du skal
delta i en klinisk studie for å få tilgang
på nye legemidler som testes for din
type kreft. Ikke alle kan delta i kliniske
studier. Du kan når som helst spørre
legen om hvilken rolle kliniske studier
har i din behandlingsplan.
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HVA ER FORDELENE VED Å DELTA I EN KLINISK
STUDIE?

Det gir deg muligheten til å teste ut et nytt
legemiddel som ennå ikke er godkjent for bruk,
men som potensielt kan forlenge livet ditt eller
forbedre livskvaliteten.

Din deltakelse i en studie hjelper ikke bare deg
selv, du vil definitivt også hjelpe andre ved at du
bidrar til medisinsk forskning.

Det foreligger ingen behandlingskostnader når du er med i
en klinisk studie.

FINNES DET NOEN ULEMPER?
• K
 liniske studier krever som regel at pasientene får
tatt ekstra blodprøver, gjennomgår bildediagnostiske
undersøkelser og fyller ut spørreskjemaer. Dette kan ta
en del tid.
• D
 ersom du deltar i en randomisert studie, vil du enten
få legemidlet som utprøves eller nåværende standard
behandling. Formålet med studien er å sammenligne
effekt og tolerabilitet av disse behandlingene.
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• S
 elv om du får det nye legemidlet som er under
utprøving, finnes det ingen garanti for at du vil tolerere
legemidlet godt, eller at det vil fungere bedre enn andre
tilgjengelige behandlinger. Det er det man forsøker å
finne svar på i den kliniske studien. Studien er imidlertid
godkjent av myndighetene i landet ditt og av den lokale
etiske komitéen. Disse prosedyrene bidrar til å sikre at de
nye behandlingene i studien er sikre og effektive nok til å
kunne testes i studien
Det er viktig at du finner ut så mye som mulig om en gitt
studie før du bestemmer deg for å delta. Du vil få en trykt
versjon av informasjonen om studien, og du vil bli bedt om å
gi ditt samtykke til å delta.
I tillegg må du sørge for at du tar opp alle spørsmål du
måtte ha om studien med legen din før du bestemmer deg
for å delta. Du kan stille spørsmål når som helst – også etter
at studien har startet.
Husk at du kan trekke deg fra studien når som helst. Hvis
du vurderer å trekke deg fra studien, bør du imidlertid
snakke med legen din om det først.

?

??

?
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SPØRSMÅL DU BØR STILLE HVIS DU VURDERER Å
DELTA I EN KLINISK STUDIE
Hva er formålet med
studien?

Hvor vil jeg få
behandling?

Hvor lenge varer studien?

Hvem vil ha ansvaret for
behandlingen min?

Hvilke forpliktelser har
jeg hvis jeg velger å
delta?

Hvordan kan det å delta
i denne studien påvirke
hverdagen min?

Hvilke mulige fordeler
kan jeg oppnå?

Kan jeg snakke med
andre personer i studien?

Hva er risikoene, f.eks.
bivirkninger?

Må jeg betale for noe av
studien?

Hva slags typer
behandlinger, prosedyrer
og/eller tester vil jeg
gjennomgå i løpet av
studien?

Må jeg ta høyde for
eventuelle reisekostnader
eller utgifter til
barnetilsyn mens jeg
deltar i studien?

Kan jeg ta de vanlige
medisinene mine mens
jeg deltar i studien?

!

Kan jeg trekke meg fra
studien når som helst?

!

!

!
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HVILKE BIVIRKNINGER AV KREFTEN OG
BEHANDLINGEN KAN JEG FORVENTE?
Bivirkningene avhenger av hva slags type behandling
du får – og de kan variere fra legemiddel til legemiddel.
I tillegg er det slik at alle reagerer forskjellig på behandling,
så det er ikke sikkert at du vil oppleve de samme
bivirkningene som andre, selv om dere får det samme
legemidlet. Fortell alltid legen din eller en sykepleier
om eventuelle bivirkninger, slik at de kan finne ut om
bivirkningene skyldes behandlingen eller selve kreften,
og hvordan de kan hjelpe deg.

!

Hvis du føler at bivirkningene av
behandlingen blir så ille at du ikke orker
å fortsette behandlingen, ta umiddelbart
kontakt med legen din. Det kan være
mulig å justere dosene eller finne en annen
behandling som ikke medfører de samme
bivirkningene.

VANLIGE BIVIRKNINGER
Smerte
Kreft innebærer ikke alltid smerte, men hvis du opplever
smerte, er det viktig at du forteller det til legen eller en
sykepleier. De kan gi deg medisin som hjelper og kan anbefale
smertelindrende metoder. Det kan være nyttig å føre dagbok
over hyppighet og alvorlighetsgrad av smerten –
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blir smerten verre om natten eller når du gjør bestemte
ting? Effektiv smertelindring er viktig for at du skal føle
deg bra. Det kan bidra til å redusere fatigue, angst og
depresjon samt gi bedre søvn og generelt føre til at du får
det bedre. Dersom du har behov for sterke smertestillende
midler som for eksempel morfin, må du ikke være redd
for at du skal bli avhengig. Det vil ikke skje hvis du trenger
legemidlet for å lindre smerten.

HVORDAN
FØLES
SMERTENE?
HVOR I
KROPPEN
KJENNER DU
SMERTENE?

HVOR LENGE
VARER DE?

DET DU
SKAL
FORTELLE
LEGEN:

NÅR
FÅR DU
SMERTER?

HVORDAN
FORANDRER
SMERTENE
HVERDAGEN
DIN?

HVA GJØR
SMERTENE
BEDRE ELLER
VERRE?

Smerter forbundet med kreft blir vanligvis behandlet med
legemidler og alternative behandlinger. Behandlinger som
akupunktur, massasjeterapi og avslapningsteknikker kan
hjelpe deg med å kontrollere smertene. Trening kan også
hjelpe.
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Fatigue
Fatigue er mye mer enn bare å føle seg trøtt – det er
fullstendig utmattelse. Det kan være forbundet med den
fysiske effekten av selve kreften, eller det kan være en
bivirkning av behandlingen. Det kan også henge sammen
med endringer i søvnmønsteret ditt, samt ekstra stress og
angst.

TIPS FOR Å HÅNDTERE FATIGUE:

SPIS REGELMESSIG OG
SUNT

REGELMESSIG LETT
MOSJON ER VIKTIG
– SELV EN GÅTUR
I FRISK LUFT KAN
PLANLEGG
HJELPE
DAGEN DIN OG
GJØR KUN DET
SOM ER
VIKTIGST
FOR DEG

IKKE FÅR DÅRLIG
SAMVITTIGHET
OM DU MÅ AVLYSE
AVTALER – HUSK,
DET ER IKKE DIN
FEIL AT DU ER FOR
TRØTT

BE OM HJELP
FRA VENNER OG
FAMILIE
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SNAKK MED LEGEN
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Kvalme og oppkast
Ubehandlet kvalme og oppkast kan føre til at du blir
veldig trøtt. Det kan også gi mer alvorlige problemer.
Snakk med legen din eller en sykepleier hvis du får
disse symptomene. Det finnes mange ulike legemidler
som kan hjelpe deg med å kontrollere dem.

TIPS FOR Å REDUSERE KVALME OG OPPKAST:

LETT MOSJON OG ÅPNE VINDUENE I
FRISK LUFT
HUSET

SPIS KALD
MAT OG MILDE,
LETTFORDØYELIGE
MATVARER

UNNGÅ KRYDRET,
FET ELLER
VELDIG SØT MAT

INGEFÆR OG
SITRON KAN
REDUSERE
KVALME
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SPIS SMÅ,
REGELMESSIGE
MÅLTIDER

Søvnproblemer og søvnløshet
En rekke faktorer kan hindre deg i å få en god natts søvn.
Både smerte, stress, bivirkninger av behandlingen, angst
og depresjon forverrer situasjonen. Du kan ha problemer
med å sovne, eller med at du våkner flere ganger om
natten eller veldig tidlig om morgenen. Dette kan påvirke
evnen til å fungere i hverdagen. Snakk med legen om
problemet. Det finnes medisiner som kan hjelpe deg.

TIPS TIL BEDRE SØVN:

FORSØK Å
OPPRETTHOLDE
ET NORMALT
SØVNMØNSTER,
SELV OM DU HAR
LYST TIL Å SOVE
HELE TIDEN

REDUSER STØY
OG LYS PÅ
SOVEROMMET

BRUK HJERNETRIM –
F.EKS. MEDITASJON OG
MINDFULNESS. SE DEL 2
FOR MER INFORMASJON
OM DETTE OG ANDRE
AVSLAPNINGSTEKNIK
KER SOM BLANT ANNET
YOGA, MASSASJE OG
TAI CHI

HA EN DAGBOK
VED SENGEN OG
SKRIV NED TANKER
OG BEKYMRINGER
HVIS DET HOLDER
DEG VÅKEN

DRIKK NOE VARMT
FØR DU LEGGER
DEG, MEN UNNGÅ
KOFFEINHOLDIGE
DRIKKER
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Mangel på konsentrasjon og kognitive endringer
Dette kan skyldes fysiske og emosjonelle endringer. Det kan
være knyttet til behandlingen, men trenger ikke være det.
Det er viktig at du rapporterer alle eventuelle
konsentrasjonsproblemer til legen din eller en sykepleier.
Hårtap
Håret ditt vil sannsynligvis forandre seg hvis du behandles
med cellegift. Ikke alle typer cellegift gjør at du mister
håret, men du vil kanskje oppleve at håret blir tynnere eller
tørt. Også antihormonbehandling kan føre til at håret blir
tynnere. Å miste håret kan være en stor påkjenning, og
det kan være en god idé å klippe deg kort hvis du vet at
du kommer til å miste det. Det kan gi deg en mulighet til å
ta tilbake noe kontroll over situasjonen, i stedet for bare å
vente på at du mister håret. Gjør det som kjennes riktig for
deg.
HVEM KAN HJELPE MEG HVIS JEG MISTER HÅRET?
Noen sykehus har medarbeidere som kan bidra med ideer
og tips til ulike hodeplagg, som f.eks. skaut og parykker.
Spør sykepleieren eller legen om dette er tilgjengelig på
ditt sykehus.
Ved noen typer cellegift, men ikke alle, kan nedkjøling
av hodebunnen være en effektiv måte å forhindre
hårtap på. Spør legen din om dette kan være til hjelp
i forbindelse med din spesifikke behandling, og om
nedkjøling av hodebunn tilbys på ditt sykehus.
Lokale støttegrupper for brystkreft kan også tipse deg
om frisørsalonger i området. Pasientstøttegrupper kan
gi råd og støtte med tanke på å håndtere forandringene i
utseende.
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HÅNDTERE
FØLELSENE
MINE?
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HVOR KAN JEG FÅ HJELP TIL Å HÅNDTERE
FØLELSENE MINE?
Det emosjonelle sjokket du får når du blir diagnostisert
med metastatisk brystkreft forsvinner ikke når du
forlater legekontoret. Du kan være helt uforberedt på
følelsene som dukker opp. Følelsene dine kan komme
brått på, og de kan dukke opp når du minst venter det.
Kanskje føler du at du ikke er helt deg selv.
Vi håper informasjonen under kan hjelpe deg med å finne
den hjelpen du trenger for å klare å håndtere sykdommen
både psykisk og fysisk. I dette kapittelet vil du lære mer
om:

1

2

3

HVORDAN DU
SØKER ETTER EN
RÅDGIVER

FORDELENE
VED PASIENT
STØTTEGRUPPER

HVORDAN DU
FINNER DEN RETTE
STØTTEGRUPPEN
FOR DEG

HVA SLAGS HJELP KAN JEG FÅ?
Du spør kanskje deg selv – hva nå? Legene passer på
kroppen din og sykdomsforløpet – men hva med alle
de andre aspektene ved livet ditt? Hvordan skal du i det
hele tatt komme deg videre og fortsette i det nye livet
som kreftpasient?
Det er naturlig at du vil trenge følelsesmessig og
psykologisk støtte for å takle sykdommen og lære deg å
leve med metastatisk brystkreft i hverdagen.
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DET FØRSTE SKRITTET er å spørre legen din eller en
sykepleier om hvor du kan få psykisk hjelp. Dette er
en svært viktig del av den totale pleien din og er med
på å understøtte behandlingen som du får.

KREFTSYKEPLEIEREN kan også være til hjelp når det
gjelder å håndtere noen av de fysiske symptomene på
sykdommen din, f.eks. smerter og andre bivirkninger av
behandlingen.

Det kan være at du føler du går bak ryggen på familien
din ved å be om profesjonell hjelp. Det skal du ikke gjøre.
Venner og familie kan være veldig støttende, men noen
ganger er de rett og slett for tett på til at de kan gi deg
den hjelpen du behøver.

!

Å få profesjonell hjelp er et tegn på
styrke, ikke svakhet – det betyr at du
forsøker å hjelpe deg selv.

SKAL JEG MELDE MEG INN I EN PASIENTSTØTTEGRUPPE?
Alle kvinner har forskjellige måter å håndtere sykdommen
sin på. Du foretrekker kanskje å håndtere det privat, med
din nærmeste familie og venner. Men kanskje setter du
også pris på å få hjelp av en pasientstøttegruppe.
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Den rette støttegruppen kan være et trygt sted der du
kan få utløp for alle følelsene og bekymringene du har. Du
trenger ikke veie ordene dine så nøye som når du snakker
med familie og venner om hvordan du har det.
Et fellesskap med andre kvinner
med metastatisk brystkreft kan også
få deg til å føle deg mindre alene
med sykdommen, bivirkningene og
utmattelsen. Du kan lære av andre
kvinners erfaringer, hente styrke fra
dem og dele dine egne erfaringer for å
hjelpe andre kvinner.

HVORDAN VET JEG AT JEG HAR FUNNET DEN RETTE
PASIENTSTØTTEGRUPPEN?
Når du leter etter den rette pasientstøttegruppen, vil du
oppdage at det er mange grupper som ikke er spesielt for
kvinner med metastatisk brystkreft. Hvis de fleste kvinnene
i gruppen har brystkreft i tidlig stadium, vil det være
vanskelig for dem å forstå hva du går gjennom. Det er fordi
din kreft er mer fremskreden enn deres kreft.
Om mulig, forsøk å finne en pasientstøttegruppe som har
en egen gruppe for kvinner med metastatisk brystkreft.
Det kan ta tid å finne den rette gruppen. Kanskje du
kan spørre andre kvinner med metastatisk brystkreft på
sykehuset om hvor de har funnet støtte. Du kan også
spørre legen din eller en sykepleier ditt om å henvise deg
til en pasientstøttegruppe.
• Du kan lete på nettet etter støttegrupper for kvinner som
lever med metastatisk brystkreft. Brystkreftforeningen kan
være et bra sted og starte, og det finnes flere grupper på
Facebook og andre sosiale media for de som er berørt av
metastatisk brystkreft.
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JEG TAR VARE PÅ MEG SELV – BÅDE KROPP OG SJEL
Det finnes flere forskjellige ting du kan gjøre for å hjelpe
deg selv. Det viktigste er at du ikke er for streng med deg
selv. Vær forberedt på å ha gode dager og dårlige dager,
etterfulgt av flere gode dager. Ingen kan forvente at du
skal være positiv hver dag. Når du føler deg stresset, vit at
det du føler raskt kan endre seg. Mange kvinner opplever
at alternative behandlinger hjelper mot stress, angst og
fysiske bivirkninger.
I dette kapittelet vil du lære mer om:

1

2

HVORDAN
FORSKJELLIGE
VELGER JEG EN
TYPER
ALTERNATIVE BEHANDLER ELLER
STØTTEGRUPPE
BEHANDLINGER

HVORDAN KAN ALTERNATIVE BEHANDLINGER
HJELPE MEG?
Alternative behandlinger kan hjelpe med både de fysiske
og psykiske symptomene på metastatisk brystkreft.
Mange kvinner med metastatisk brystkreft bruker
alternativ medisin. Det er umulig å vite på forhånd hva
som vil fungere for deg, men her er noen metoder som
har hjulpet andre kvinner, og som også kanskje kan hjelpe
deg.
Vær oppmerksom på at disse
metodene ikke er en erstatning
for medisinsk behandling, men
noe du kan gjøre for å supplere
behandlingen. Det er viktig
at du alltid informerer legen
din om eventuelle alternative
behandlinger du får.
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FORSKJELLIGE TYPER ALTERNATIVE BEHANDLINGER
Behandlingene er listet opp i alfabetisk rekkefølge.
A AKUPUNKTUR
En eldgammel kinesisk behandlingsmetode som innebærer
å stikke tynne nåler inn i forskjellige deler av kroppen på
bestemte punkter. Nålene medfører ikke smerte. De skal sitte
i kroppen i 10–30 minutter og beveges fra tid til annen før de
til slutt fjernes. Akupunktur brukes for å behandle en rekke
smertelidelser og kan også bidra til bedre søvn. Man mener
at nålene kan forbedre den generelle følelsen av velvære.
AROMATERAPI
Innebærer bruk av eteriske oljer fra blomster, frukter, frø,
blader, røtter og bark. Ideen bak aromaterapi er at alle
eteriske oljer har sine spesifikke egenskaper og kan gi
mange helsefordeler.
KUNSTTERAPI
En måte å uttrykke spesifikke fysiske eller psykiske
problemer gjennom kunst. Kunstterapi har som formål
å hjelpe deg med å uttrykke deg selv i et trygt miljø og
bruker kunstneriske metoder for å bidra til personlig vekst
og utvikling. Det kan være svært nyttig for mennesker som
ikke liker berørings- eller samtaleterapi.

H HOMEOPATI
Homeopatiske legemidler fremstilles av stoffer fra planter,
mineraler og dyr.
HYPNOTERAPI
Gjør deg i stand til å oppnå en dyp tilstand av avslapning
ved at du konsentrerer deg om spesifikke følelser, tanker eller
sanseinntrykk. Man mener at hypnoterapi kan hjelpe med å
håndtere sykdom og redusere depresjon, angst og stress.
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M MASSASJETERAPI
En utdannet massasjeterapeut kan stimulere sirkulasjonen og få
deg til å slappe av. Massasje kan lindre stivhet, ubehag, stress
og angst. Det finnes flere typer massasje, blant annet klassisk
massasje, dypvevsmassasje, Shiatsu og sportsmassasje.
Terapeuten kan behandle hele kroppen eller konsentrere seg om
bestemte deler, som for eksempel hode, nakke og skuldre.
MEDITASJON
En form for dyp avslapning der du finner et rolig sted langt
vekke fra forstyrrelsene i hverdagen, slik at du kan oppnå ro
og avslapning i kropp og sjel. Meditasjon praktiseres på mange
ulike måter, og alle er former for mindfulness. Mindfulness
er ikke tilknyttet noen bestemt tro. Det betyr bare at man er
bevisst og til stede i nuet. Yoga er bevegelsesmeditasjon.
MUSIKKTERAPI
Innebærer bruk av musikk og lyd for å hjelpe deg til å uttrykke
følelsene dine slik at du kan håndtere sykdommen og behandlingen.

N NATUROPATI

Innebærer bruk av naturbehandlinger for å fremme helse
og velvære. Det omfatter godkjente praksiser innenfor
naturmedisin som homeopati, akupunktur og urtemedisin.

R REFLEKSOLOGI

Innebærer trykking på og massering av områder på hender og
føtter. Man mener at det finnes refleksområder i føttene som
er koblet til spesifikke deler av kroppen. Formålet er å hjelpe
kreftpasienter med å slappe av og forbedre humøret deres.
REIKI
En eldgammel japansk healing-teknikk. Innebærer at healeren plasserer hendene sine lett på kroppen din eller like over kroppen din
for å kanalisere energifelter og dermed konsentrere seg om å hjelpe
deg på det fysiske, psykiske, emosjonelle og spirituelle plan. Noen
kreftpasienter føler at det hjelper dem med å håndtere vanskelige
situasjoner og gjør at de oppnår en følelse av dyp avslapning.
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T

TAI CHI
Denne eldgamle kinesiske praksisen kombinerer yoga og
meditasjon. Innebærer en rekke bevegelser der hele kroppen
er i konstant bevegelse. Alle bevegelsene er langsomme og
grasiøse, og det kan hjelpe med å redusere stress og øke
fleksibiliteten.

Y

YOGA
Innebærer en rekke uttøyinger og stillinger, kombinert med
pusteteknikker, for å forbedre oksygen- og blodtilførselen.
Det finnes flere former for yoga, inkludert Hatha, Lyengar
og Astanga. Noen bygger opp styrke og balanse, mens
andre fokuserer mer på avslapning, meditasjon og
pusteteknikk.

HVORDAN VELGE RIKTIG ALTERNATIV BEHANDLING
Hvis du har bestemt deg for å bruke alternativ behandling
som et tillegg til den konvensjonelle kreftbehandlingen din,
er det viktig at du velger seriøs aktør.
Noen behandlere kan ha tjenester spesielt tilpasset kvinner
med brystkreft, mens andre tilbyr mer generelle tjenester. Hvis
du ikke kjenner de ulike behandlingssentrene på forhånd, kan
du prøve noe én eller to ganger for å finne ut om du liker det.
Sjekk behandlernes CV-er og kontroller at de er erfarne
og kvalifiserte. Tilsynsmyndighetene kan gi deg en liste
over registrerte behandlere, inkludert informasjon om
utdannelse, informasjon om forsikringer samt hvor lenge
de har praktisert.
Det kan være en god idé å få en anbefaling
fra en god venn eller fra helsepersonell.
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VIRKNINGEN AV DIAGNOSEN PÅ FAMILIE OG VENNER
Å få diagnosen metastatisk brystkreft påvirker hele
familien. Du og alle i livet ditt må tilpasse dere denne
nye situasjonen – det kan av og til være svært vanskelig.
Det er som regel bedre å være åpen og ærlig om kreften din.
Å holde diagnosen hemmelig kan ta mye energi og skape
mer stress for deg. I dette kapittelet vil du lære mer om:

1

2

SVAR PÅ SPØRSMÅL TIPS OM HVORDAN
DU HAR OM
DU KAN SNAKKE
SEXLIVET
OM DIAGNOSEN

3

SPESIFIKK HJELP
FOR HVORDAN
DU SKAL
FORTELLE DET TIL
FORELDRENE DINE

4
HVA SKAL DU
SI TIL VENNENE
DINE

TIPS OM HVORDAN DU KAN FORTELLE OM DIAGNOSEN
Alle reagerer forskjellig på nyheten om at du har kreft. Du vil
oppleve at noen trenger mye tid til å akseptere sykdommen.
Andre vil forsøke å være mer stoiske og sterke på dine vegne.
Kanskje vil du oppleve at noen av vennene dine ikke vet hva de
skal si til deg og hvordan de best kan trøste deg.
Det kan være vanskelig å vite hvordan du skal håndtere
reaksjonene fra venner og familie. Her er noen tips til hvordan du
kan hjelpe andre med å akseptere sykdommen din:
FORTELL DEM HVA DU FØLER – ofte vet folk ikke hva de skal si
eller hvordan de skal oppføre seg rundt deg. Selv om det kan virke
urettferdig, er det kanskje du som må ta det opp og fortelle folk
hvordan du har det og hva du trenger fra dem.
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BE OM HJELP – fortell dem hvordan de kan hjelpe deg. Det kan for
eksempel være at du ønsker at de blir med deg til legen og er der mens
du får behandling, eller kanskje du bare trenger en klem og noen som
hører på deg.
TILBY INFORMASJON OG STØTTE – familie og venner kan også
trenge støtte så minn dem på at det også finnes tjenester som
kan hjelpe dem.

HVORDAN SKAL JEG SNAKKE OM KREFT MED
VENNENE MINE?
Hvordan du snakker med menneskene i livet ditt om det du
gjennomgår er helt og holdent opp til deg. Det er viktig å
finne det rette tidspunktet for å fortelle det til alle de andre
personene i livet ditt. Det er helt i orden om du vil vente til du
selv har forstått diagnosen før du forteller det til en større krets
av venner og familie.
Du vil kanskje oppleve at forholdet til venner endrer seg etter
at du har fått diagnosen. Noen forhold blir enda sterkere, mens
andre sannsynligvis ikke blir det. Ikke alle klarer å takle kreft,
og noen av vennene dine vil ikke være i stand til håndtere sine
egne følelser og sin egen smerte. Noen av vennene dine kan
uforvarende komme til å si noe eller behandle deg på en måte
som er ufølsom eller som ikke hjelper deg.
Negative forhold kan skape unødvendig stress i livet ditt, og det
kan være best om du forsøker å unngå disse mens du prøver å
håndtere sykdommen. Fokuser i stedet på den positive støtten
du får fra alle dem som er glade i deg.
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Hvis du på forhånd tenker gjennom hvordan du ønsker
å fortelle vennene dine om diagnosen, kan du kanskje
uttrykke følelsene dine på en tydeligere måte. Forsøk å
være ærlig om hva du føler og hva du trenger. Dette kan
være med på å berolige vennene dine og gjøre det lettere å
forstå hvordan de kan hjelpe deg.

HVORDAN SKAL JEG FORTELLE DET TIL
FORELDRENE MINE?
Uansett hvor gammel du blir, er du fortsatt dine foreldres
barn. Som foreldre har de et naturlig beskytterinstinkt når
det gjelder deg. Det kan være vanskelig å fortelle foreldrene
dine at du har metastatisk brystkreft hvis du føler at de
ikke vil klare å håndtere diagnosen. Ingen ønsker å påføre
foreldrene sine smerte og lidelse, spesielt hvis de er gamle.

Foreldrene dine vil
kanskje reagere svært
emosjonelt på nyheten om at
du har kreft. Det er fordi de
føler seg hjelpeløse overfor
sykdommen din. De vil kanskje
forsøke å gjøre mer enn du
ønsker, og de kan også blande
seg inn i behandlingen din.
Dette kan føre til konflikter
og stress.

!

Om dette skjer, minn dem
forsiktig på at det er du som
tar alle beslutninger knyttet til
din egen helse. Fortell dem at
du vil holde dem informert og
oppdatert. Noen ganger kan
det hjelpe om du bestemmer
hvor grensen går og forteller
dem nøyaktig på hvilken måte
de kan være involvert.

Å få støtte fra søsken og nære venner
kan også være til nytte når du forteller
det til foreldrene dine
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SEXUALITET OG METASTATISK BRYSTKREFT
HVA ER SEKSUALITET?
Det er viktig å ha en bred definisjon på hva seksualitet er.
Seksualitet er mye mer enn samleie. Både norske kvinner og
menn trekker frem intimitet, kjærlighet og nærhet, når de blir
spurt om hva de legger i ordet seksualitet.
Når man lever med metastatisk brystkreft, er det ikke sikkert
man har overskudd eller mulighet til samleie eller orgasme,
men det finnes andre måter man kan ha et tilfredsstillende
seksualliv.
UTFORDRINGER
Å leve med brystkreft vil ofte påvirke seksualfunksjonen i et
parforhold. Det er ulikt hvor stor betydning dette har for den
enkelte kvinne. For noen er ikke seksualitet så viktig, men
for andre kan et endret eller tapt seksualliv bli en stor sorg.
Seksualitet henger tett sammen med intimitet og det å være
kjærester, og noen ganger påvirker brystkreft også intimiteten.
Mange forteller at det blir vanskeligere å være nær partner.

De vanligste seksuelle problemene kvinner med brystkreft
oppsøker hjelp for er manglende lyst og smerter ved samleie.
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Fatigue er en av de vanligste helseplagene under kreftbehandling.
Fatigue er en form for tretthet som ikke går over etter en god
natts søvn eller hvile, slik som vanlig tretthet. Det kan best
sammenliknes med et batteri som ikke lar seg lade opp.
De aller fleste trenger energi for å kunne ha sex og seksualitet er
et overskuddsfenomen. Når man lever med fatigue kan det derfor
være utfordrende å orke å ha sex. Det er kanskje slik at man har
pleid å ha sex når man legger seg om kvelden, men de som lever
med fatigue forteller at når de legger seg på kvelden orker de ikke
annet enn å sove.
Bivirkninger av hormonbehandling er en annen utfordring som
påvirker seksualfunksjonen negativt. Det kan være plager som
hetetokter, nattesvette, vonde muskler og ledd, såre og tørre
slimhinner i skjeden og manglende lyst. Noen kvinner sier at de
ikke orker å ha så mye kroppskontakt når de har hetetokter og
huden kan oppleves ekstra følsom.
Kvinner som får hormonbehandling får også mindre testosteron.
Både cellegift og hormonbehandling reduserer produksjonen av
dette hormonet som er viktig for seksuell interesse. Kvinnen kan
ha glede av sex og få orgasme uten å ha testosteron, men trenger
ofte mer tid. Det å «komme i gang» er ofte utfordringen. Partner
kan oppleve at kvinnen sjelden tar initiativet lenger, og dette kan
ha den enkle forklaring at uten testosteron får man ikke den drahjelpen til å tenke på sex.
Partner har også stor betydning for kvinnens sex lyst. Kvinner
trenger ofte mye nærhet, kos og oppmerksomhet fra sin partner
for å ha lyst. Derfor er det av stor betydning å jobbe med intimitet
og nærhet generelt om man skal jobbe med sex lyst.
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Mangel på kommunikasjon er seksualitetens verste fiende. Noen
forteller at de trekker seg unna partner når de ikke kan ha samleie.
Det er ikke uvanlig av kvinnen med brystkreft kan fortelle at hun
ikke tar initiativ til å ligge på armen til mannen sin, eller gi et kyss
av frykt for at han skal ta dette som et initiativ til samleie. Det er
sårt å avvise, og derfor trekker hun seg heller unna all intimitet.
Kanskje også mannen lar være å gi fysiske kjærtegn av frykt for
at det skal bli tolket som initiativ til sex. Han vil ikke trenge seg på,
og dette kan være en måte å være hensynsfull på, men kvinnen
kan inne i sitt hode forklare det med: «Ja, det var det jeg visste,
jeg er ikke attraktiv lenger, mannen min tar aldri initiativ til sex
lenger»
SELVBILDE OG SEKSUALITET
Å leve med brystkreft kan innvirke på både selvbildet og
kroppsbildet.
Bryster er ofte et symbol på kvinnelighet, og hos mange er det
en erogen sone. Hvilken betydning brystene hadde for kvinnen
før hun fikk kreft, påvirker ofte hvordan hun opplever tap av
bryst eller endret bryst. De som fjerner brystet og som får
rekonstruksjon av brystet, er ofte fornøyde med det kosmetiske
resultatet, men kan likevel savne sitt «gamle» bryst fordi det var
en del av hennes kropp.
Håravfall som følge av cellegiftbehandling kan også påvirke
selvbildet.
Andre forteller at de legger på seg under hormonbehandling
(særlig rundt magen) og av den grunn, ikke kjenner sin kropp
igjen.
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Det er ikke uvanlig å få tanker som «Er jeg like bra som kvinne?»
eller «Vil min partner ha lyst på meg?» Single kvinner kan tenke:
«Er jeg attraktiv som en partner?» Kvinnens partner sier ofte: «Ja,
du akkurat like flott, og like mye kvinne og jeg er minst like glad i
deg», men kvinnen kan slite med å velge å tro på dette.
Det er trist om den intimiteten og nærheten som er mulig og
ønsket skal bli borte som følge av de begrensningene som finnes.
Det er lettere å ha sex dersom man ivaretar kjæresteforholdet
underveis. Vis hverandre oppmerksomhet, gi hverandre små
kjærtegn, lytt til hva den andre har å si.
TILTAK OG HJELPEMIDLER
Kommunikasjon er et viktig verktøy for å få til et samliv tilpasset
de mulighetene som finnes. Det er vanskelig for partner å være
tankeleser, selv om han/hun kjenner sin partner aldri så godt.
Det er viktig å si noe om sine behov. Hva er viktig for deg nå?
Hva trenger du av nærhet? Hvordan er det godt å bli tatt på?
Hvilke behov man har kan endres fra dag til dag, kanskje ut fra
hvordan fatiguen viser seg. Om man kan klare å si for eksempel:
«For meg er det vanskelig å ha samleie nå fordi jeg er sår i
skjeden, men jeg har veldig behov for å ligge inntil deg», kan det
være det som gjør at det blir god nærhet og at man er kjærester
selv om samleie ikke er mulig. Mange partnere etterlyser mer
tydelig kommunikasjon fra sin kone/kjæreste slik at han/hun vet
hva kvinnen trenger og ønsker.
Planlegging er nyttig. Selv om man er vant til at sex skjer
spontant, opplever mange at det krever planlegging før man
skal ha sex eller være intim på annen måte. Det er viktig å ta
hensyn til eventuell fatigue, og planlegge kosetid med
kjæreste eller ektefelle når en er mest opplagt.
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Ved tørre og såre slimhinner i skjeden kan det være nødvendig
å bruke stikkpiller til å sette opp i skjeden for å gjenoppbygge
slimhinnen. Det finnes gode hormonfrie preparater som kjøpes
reseptfritt på apoteket. Bruk dem regelmessig, ikke bare før
samleie. Ved samleie, bruk silikonbasert glidekrem. Dette kan
du kjøpe på apotek, i erotiske butikker eller på nettet.
Det finnes også seksualtekniske hjelpemidler som dekkes av nav.
Dette kan være hjelpemidler som hjelper deg til å få orgasme, eller
dilatatorer/staver som kan brukes til å tøye skjeden dersom den
oppleves stiv eller du er spent på/gruer deg til å ha samleie. Lege
eller en sexolog godkjent av Nordisk forening for klinisk sexologi
(NACS) kan hjelpe deg med å bestille dette.
Dersom du får utfordringer knyttet til seksualitet som du synes
det er vanskelig å leve med, oppsøk hjelp. Ta kontakt med
fastlegen eller kreftlegen din. Du kan også be om henvisning
til sexologiske rådgivere/sexologer som er godkjente av NACS
(Nordisk forening for klinisk sexologi) som har spesial kompetanse
på kreft.

!

Å leve med metastatisk brystkreft gir mange
utfordringer. Mange kvinner stiller høye krav til seg
selv, og prøver å være «flink pike» på flere arenaer.
Vær litt raus med deg selv! Si til deg selv at du er
god nok. Og ikke minst, tro på dem som sier at du
er god nok.
Ikke la seksualitet bli nok et område der du skal
prestere. Seksualitet skal være noe som skal være
godt for deg og din partner, ikke et press.

121

Jeg

OG MIN PLAN

DEL 2:
MER INFORMASJON

PLANLEGGING AV
TESTAMENTE OG
PLEIE VED LIVETS
SLUTT

MIN PLAN

122

123

Jeg

OG MIN PLAN

TANKER OM MIN ØKONOMISKE PLAN OG PLEIEPLAN
«Jeg får leve mens jeg lever. Det er min innstilling.
Jeg er ikke redd for å dø. Det verste er ikke
å kunne følge de jeg er glad i. Jeg trøster
meg med å vite at de har det bra.»

						Lisbeth
Selv om det er vanskelig å tenke på hva som vil skje når
du ikke er her mer, kan det å gjøre noen praktiske tiltak
nå for å håndtere fremtidige bekymringer gi ro i sjelen
og en følelse av kontroll. Det kan hjelpe dine nærmeste
å vite at de gjør noe som oppfyller dine ønsker. Dette
gjelder både pleie og behandling samt håndteringen av
eiendelene dine.
I dette kapittelet vil du lære mer om:

1

2

3

PALLIATIV PLEIE

Å TA
AVGJØRELSER
KNYTTET TIL
PLEIE VED LIVETS
SLUTT

Å STARTE
PLANLEGGINGEN
AV TESTAMENTE

HVORDAN PASSER PALLIATIV PLEIE INN I
BEHANDLINGSPLANEN MIN?
Palliativ pleie skal forbedre livskvaliteten din, håndtere
symptomene dine samt sørge for psykisk og
åndelig støtte. Du får «palliativ pleie» i alle stadier av
sykdommen. Smertebehandling er for eksempel en
veldig viktig del av den palliative pleien i likhet med
kvalmestillende midler.
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Når du bestemmer deg for at du bare skal få palliativ pleie,
betyr det at du velger å slutte å få behandlinger som kan
kontrollere veksten av kreften.
Å gå over på palliativ pleie er et svært personlig valg.
Palliativ pleie kan være riktig for deg når som helst i
sykdomsforløpet, og det kan være med på å redusere den
byrden det er å leve med kreft.

!

Palliativ pleie tar hensyn til dine verdier og
beslutninger, hvordan du forholder deg til
diagnosen din samt hva du og familien din
ønsker.

Palliativ pleie kan gis både hjemme, på sykehus, sykehjem
eller på hospice. I likhet med behandlingsteamene består
pleieteamene av leger, sykepleiere og sosialarbeider, men
de har ekstra kompetanse på palliativ pleie. Mange ulike
tjenester kommer inn under palliativ pleie – sykepleie,
rådgivning, støtte til pårørende, alternative behandlinger
og avlastning.

TANKER OM PLEIE VED LIVETS SLUTT
Mange synes det er nyttig å ta seg tid til å tenke
gjennom hvordan ens personlige verdier stemmer
overens med hva man oppfatter som en god
avslutning på livet. Ved å tenke gjennom dette kan
du dempe eventuell frykt og angst.
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Det kan hjelpe å tenke over hva slags pleie du ønsker
ved livets avslutning – ikke hva du ikke ønsker. Det er
ingen riktig eller feil plan, kun det du ønsker.
Det kan være en god idé å snakke om dette med noen du er
glad i eller med helsepersonell. Ved å snakke med andre om
tankene, verdiene og ønskene dine, vil det være lettere for deg å
komme frem til hva som er den beste pleien for deg.
Snakk med legen din eller annet helsepersonell før du
tar noen som helst avgjørelse vedrørende pleie ved
livets slutt. På den måten vil du få en bedre forståelse
av hva slags avgjørelser som kanskje må tas.

Selv om det kan være vanskelig å snakke om hvilke ønsker
du har for utgangen på livet, kan det være lettere for
familien din hvis du på forhånd har fortalt dem hvordan
du vil ha det. Sammen kan dere ta valg som er i tråd med
verdiene dine, og du kan være trygg på at når den tid
kommer, vil dine nærmeste ta de riktige beslutningene.
BØR JEG SKRIVE TESTAMENTE?
Et testamente er med på å sikre at de økonomiske og
personlige eiendelene dine blir fordelt eller investert i tråd
med dine ønsker. Det kan være nyttig å sørge for at alle
viktige dokumenter, som f.eks. regnskapsdokumenter,
skjøter og forsikringspapirer, oppbevares på et sikkert sted
der en av dine nærmeste kan få tilgang til dem.
Skriftlige instruksjoner om hva slags type pleie du ønsker
dersom du er alvorlig syk kalles «livstestamente».
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Et livstestamente inneholder dine ønsker for pleie ved
livets slutt i tilfelle du ikke lenger er i stand til å snakke for
deg selv.

SØRG FOR
AT LEGEN OG
FAMILIEN DIN
HAR SETT
LIVSTESTAMENTET
DITT OG FORSTÅR
INSTRUKSJONENE.

NOEN GANGER ENDRER
MAN MENING NÅR MAN BLIR
ELDRE ELLER SYK. SE JEVNLIG
GJENNOM BESLUTNINGENE
DU HAR TATT, OG GJØR
ENDRINGER HVIS DU HAR
FORANDRET MENING, ELLER
DERSOM PLEIEBEHOVENE DINE
HAR FORANDRET SEG. HUSK
Å SNAKKE MED LEGEN DIN OM
DETTE.

Det er viktig at du snakker med en økonomisk rådgiver
eller advokat for å få ytterligere råd om testamenter og
andre økonomiske forhold.
BØR JEG TA NOEN AVGJØRELSER OM BEGRAVELSEN
MIN?
Det er bare du som kan bestemme om du skal planlegge
i forkant. Det kan være nyttig om du snakker med dine
kjære og forteller dem hva du har bestemt deg for med
hensyn til hvordan du ønsker at livet ditt skal feires og
huskes.

!

Dette er vanskelige samtaler, og det kan
være en god idé å ha støtte fra fagfolk når
du skal ta disse avgjørelsene.
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MINE RESSURSER

RESSURSER I
NÆRHETEN
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Det er ofte vanskelig å vite hvor du skal lete etter hjelp og korrekt
informasjon når du har fått diagnosen metastatisk brystkreft.
Under følger en liste over organisasjoner og ressurser som er
tilgjengelige i Norge og som du kan ha nytte av.*

KREFTINFORMASJONSRESSURSER
Brystkreftforeningen

www.brystkreftforeningen.no
Besøksadresse: Øvre
Vollgate 11, Oslo.
Postadreses: Postboks 78
Sentrum, 0101 Oslo.

02066 (21 49 24 79)

Gir hjelp og støtte til brystkreftberørte gjennom informasjon,
aktivitetstilbud og likepersonsarbeid.

RESSURSER FOR PÅRØRENDE
Brystkreftforeningens likepersonstjeneste
Kreftforeningen med tilbud som treffpunkt, temakafé og Vardesentre
Kreftkoordiantor
Fastlege
Helsenorge.no
parorendesenteret.no

RESSURSER VEDRØRENDE KOSTHOLD OG SUNN
LIVSSTIL
helsenorge.no
kreftforeningen.no
https://nhi.no/sykdommer/kreft/rad-til-kreftpasienter/
kostrad-til-kreftpasienter/

INNTEKT UNDER SYKDOM
https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/okonomiog-rettigheter/okonomiske-stotteordninger-til-pasienter/
inntekt-under-sykdom/
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STØTTE TIL UTGIFTER I FORBINDELSE MED KREFT
https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/okonomi-ogrettigheter/okonomiske-stotteordninger-til-pasienter/stottetil-utgifter-i-forbindelse-med-kreft/

ØKONOMI OG RETTIGHETER
https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/
okonomi-og-rettigheter/

ANDRE NYTTIGE RESSURSER
Koordinerende enhet i hjemkommunen
Kreftkoordinator
Mestring.no - Nasjonal kompetansetjeneste for læring og
mestring innen helse
Rehabiliteringssentre - snakk med din behandlende lege
om muligheter
NIFAB.no - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær
og alternativ medisin
fhi.no - Folkehelseinstituttet

*Selv om vi håper at listen vil være til hjelp for deg, kan ikke Pfizer holdes ansvarlig
for informasjon som mottas fra andre kilder. Hvis du er i tvil, bør du ta kontakt med
helsepersonell.
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DEFINISJONER
PÅ MEDISINSKE
BEGREPER INNEN
METASTATISK
BRYSTKREFT
MIN ORDLISTE
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AVANSERT
BRYSTKREFT

ANTIHORMONBEHANDLING

Innebærer brystkreft i stadium III der kreften kun forekommer i samme bryst som
den opprinnelige svulsten
og ikke har spredd seg til
andre organer (se side 73).
Forskjellige typer helsepersonell vil bruke begrepet
på forskjellig måte – noen
bruker det til å snakke om
metastatisk brystkreft, som
ikke er helt riktig siden dette
betyr at kreften har spredd
seg fra brystet til andre deler
av kroppen.

En behandling som skal
stanse eller forsinke veksten
av hormonsensitive svulster.
Antihormonbehandling virker ved å blokkere kroppens
evne til å produsere hormoner eller ved å forstyrre hormoneffekten.

BIOPSI
Fjerning av vev for å sjekke
om det inneholder kreftceller. Se side 79 for mer informasjon.

ANEMI
Redusert antall røde blodceller. Kan føre til tretthet,
svakhet og kortpustethet.

BEHANDLING FOR Å
STYRKE SKJELETTET
Dette er legemidler som skal
forsinke eller forhindre skjelettskader. De reduserer også
kalsiumnivåene.

ANTIEMETIKA
Medisiner som reduserer
eller forebygger kvalme.
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BLODTELLING

SAMTYKKE

En blodprøve som viser
mengden av hver type
blodcelle i én blodprøve.
Også kjent som blodcelletelling.

Å si seg enig i noe eller gi
tillatelse til at noe skal gjøres.

CT-SKANNING

CELLER

Står for computertomografi. Bruker en rekke røntgenbilder for å lage et detaljert
bilde av områder inni kroppen. Du kan få et fargestoff
(som tablett eller injeksjon)
som bidrar til at vev og organer vises tydeligere.

Bittesmå strukturer som er
«byggeklossene» i alle levende
organismer og alt vev i kroppen.
Cellene erstatter seg selv ved å
dele seg og lage nye celler.

CELLEGIFT
En behandling som skal ødelegge kreftcellene ved hjelp av cytotoksiske legemidler (antikreft).

TIDLIG
BRYSTKREFT
Brystkreft som ikke har
spredd seg til mer enn brystet eller lymfeknutene i armhulene.

KLINISK STUDIE
Også kalt klinisk forsøk. En
forskningsstudie som tester
hvor godt nye medisinske behandlinger eller tilnærminger
fungerer på pasienter.
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HER2
LAB-TESTER

Står for human epidermal
vekstfaktor 2. Et protein involvert i normal cellevekst.
Noen brystkreftceller inneholder mange flere HER2-reseptorer enn andre. Dette
kalles å være HER2-positiv
(HER2+).

Når det gjelder kreft, ser
disse testene etter tegn på
kreft samt kreftens progresjon. Noen eksempler er tumormarkørtester og blodtelling.

LYMFEKNUTER

HORMON
RESEPTORER (HR)

Små organer i kroppen som
kan indikere at kreften har
spredd seg ved at de blir
betente eller forstørrede.
De kan være et viktig
hjelpemiddel for å vurdere
hvilket stadium av kreft du
har.

Et celleprotein som binder
seg til et spesifikt hormon.
Når hormonet har bundet
seg til reseptoren sin, skjer
det flere endringer i cellen.

BILDEDIAGNOSTISKE
PROSEDYRER

METASTASER
Svulster som har spredd seg
til andre steder i kroppen
enn der de oppstod, for
eksempel når brystkreft
sprer seg fra brystet til
skjelettet.

Også kalt avbildningstester.
Innebærer å lage detaljerte
bilder av områder inni
kroppen, for eksempel CTog MR-bilder. Se side 76 for
mer informasjon.
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METASTATISK
BRYSTKREFT

PET-SKANNING
PET står for «positronemisjonstomografi». En liten
mengde radioaktiv væske
blir injisert i en blodåre, og
skanneren tar deretter et
detaljert bilde som kan brukes for å lete etter unormale
funn i kroppen.

Dette er kreft som har
spredd seg fra brystet til
andre deler av kroppen. Det
kan også kalles sekundær
brystkreft.

MR-SKANNING
MR står for «magnetisk resonanstomografi». Bruker
radiobølger og en kraftig
magnet for å danne detaljerte bilder av organer inni
kroppen.

PROGESTERON
Et av de to kvinnelige kjønnshormonene sammen med
østrogen. Progesteron frigjøres i eggstokkene under
hver
menstruasjonssyklus
for å forberede brystene på
melkeproduksjon og livmoren på graviditet.

ØSTROGEN
Et av de to kvinnelige kjønnshormonene sammen med
progesteron. Hos kvinner
forandrer østrogennivåene
seg i løpet av hver menstruasjonssyklus.

PROGRESJON
Når svulster vokser og/eller
kreften sprer seg i kroppen.
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PROTOKOLL
I medisinsk terminologi betyr dette en plan, som for
eksempel en avtalt prosess
som skal følges når noen har
fått diagnosen metastatisk
brystkreft. En protokoll kan
omfatte en behandlingsplan
og dekker de praktiske elementene ved behandlingen.

Kreften kan komme tilbake
der den først oppstod eller
andre steder i kroppen.

TILBAKEFALL
Når kreften kommer tilbake
etter en periode med bedring.

STRÅLEBEHANDLING

REMISJON

Bruk av høyenergetisk stråling som dreper kreftceller
og krymper svulster.

RANDOMISERT STUDIE
En studie med minst to ulike
deltakergrupper. Gruppene
får tildelt ulike behandlinger
(hvilken gruppe som får de
ulike behandlingene avgjøres tilfeldig).

SEKUNDÆR
BRYSTKREFT
Et annet navn på metastatisk brystkreft.

GJENOPPBLUSSING
Når kreften kommer tilbake
etter en periode der man
ikke har kunnet påvise kreft.
Dette kan skje måneder
eller år etter den initielle
behandlingen.

Når svulster krymper (partiell remisjon), i noen tilfeller så mye at de ikke lenger
kan oppdages av tester og
bilder (komplett remisjon).

STADIER
Stadiene for kreft (I–IV eller
1–4) brukes for å forklare
i hvilken grad kreften har
spredd seg i kroppen din. Se
side 73 for mer informasjon.
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STADIUM III
– T-stadier
(tumor)
størrelsen på tumoren i
brystet

Kreft som har spredd seg
fra brystet og nærliggende
lymfeknuter,
men
uten
fjernspredning til organer.
Kan også kalles lokalt
avansert brystkreft.

– N-stadier
(noder/
lymfeknuter) – grad av
spredning til lymfeknuter
i nærheten av brystet
– M-stadier (metastaser)
– grad av spredning fra
brystet til andre deler av
kroppen som skjelettet,
lever og lunger

STADIUM IV
Det mest avanserte stadiet
av brystkreft – når kreften
har metastasert. Se side 73
for mer informasjon.

Legen samler TNM-resultatene dine som utgjør ditt
samlede kreftstadium. Dette
er vanligvis det resultatet
legen skriver på testskjemaene dine.

MÅLRETTET TERAPI
En behandling rettet mot
spesifikke egenskaper ved
kreftcellene for å hindre dem
i å vokse og dele seg.

ULTRALYD
En skanner som bruker
høyfrekvente lydbølger for å
danne et bilde av innsiden av
kroppen.

TNM-KLASSIFISERING
Et annet klassifiseringssystem som legene bruker for å
forklare hvordan kreften har
spredd seg i kroppen din for
å komme frem til et samlet
stadium.
PP-ONC-NOR-0011

RØNTGEN
Stråling som brukes for å ta
bilder eller gi strålebehandling.
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