
MUNDTØRHED ER ET STORT 
PROBLEM SIDE 14

FORENINGEN FÅR HOTLINE
SIDE 22

SKARP KRITIK AF MEDICINRÅDET 
SIDE 10

FRA PATIENTFORENINGEN LUNGEKRÆFT - DECEMBER 2020

NYT OM LUNGEKRÆFT 

SIDE 04

POLITIKERE: 

PATIENTFORENINGER 
HAR STOR BETYDNING



Kære medlem
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ETTE ER 2020’S SIDSTE MAGASIN. TAK FOR I 
ÅR – MEN HVILKET ÅR;

I 2020 blev vi ramt af covid-19. Det gjorde desværre, at vi 
måtte udsætte generalforsamlingen to gange, og til sidst 
blev den afholdt over en eftermiddag i København. Jeg 
håber, at vi igen kan mødes i det fynske til april 2021. 

Men ikke kun generalforsamlingen blev aflyst. Også vores 
møder rundt omkring i landet, samt International Lunge-
kræftdag blev aflyst. Vi i bestyrelsen har været rigtige kede 
af, at vi ikke har kunne komme rundt og holde møderne 
sammen med jer.

Vi håber, at det lykkes at komme rundt i landet igen i 
2021. I må følge med inde på vores hjemmeside, hvor vi 
annoncerer møderne, men også aflysningerne, hvis det 
bliver nødvendigt.

Her i december måned 2020 starter vi vores nye hotline 
op. Her vil der i den første måned være en diætist, fysiote-
rapeut samt psykoterapeut på, og i januar 2021 kommer 
der to læger på også. Vi håber, at denne hotline - hvis den 
bliver en succes - kan udvides med en sygeplejerske, en 
socialrådgiver mere flere.

I august 2020 mistede vi desværre vores næstformand 
Jytte Lawsen – hun tabte kampen til lungekræften. Hun 
kæmpede til det sidste. Hun vil blive et stort tab for 
foreningen. Hun var en ildsjæl og havde en kampgejst.

Tak for den tid, vi havde sammen. Bagest i magasinet 
finder du et mere udførligt mindeord over Jytte. 

Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig 
glædelig jul samt et rigtig godt nytår.

                                Mange hilsner
                     Lisbeth Søbæk Hansen

Magasinet Nyt om Lungekræft udgives af 
Patientforeningen Lungekræft og udkom-
mer to gange om året.
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360 GRADERS PERSPEKTIV PÅ 
PATIENTFORENINGEN LUNGEKRÆFT
Siden 2005 har Patientforeningen Lungekræft varetaget 
interesserne for lungekræftpatienter og deres pårørende. 
Her får du et overblik over foreningens historie, 
målsætninger og aktiviteter.

Tekst: Simon Kratholm Ankjærgaard   Grafik: rasthof.dk

TEMA PATIENTFORENINGEN

INDFLYDELSE OG REPRÆSENTATION
Patientforeningen Lungekræft deltager helt naturligt i 
en lang række møder og netværk. Blandt andet i løbet 
af 2019 og 2020 har foreningen således haft møder med 
Data Redder Liv, Forskningspanelet, Danske Multidisci-
plinære Cancer Grupper (DMCG) og Sundheds-TV. På 
sundhedstv.dk kan man i øvrigt finde en række film om 
lungekræft.

Foreningen er via formand Lisbeth Søbæk Hansen re-
præsenteret flere forskellige steder, blandt andet Dansk 
Lunge Cancer Gruppe og Dansk Forskningscenter for 
Lungekræft.

Internationalt har repræsentanter for foreningen deltaget 
i møder hos Global Lung Cancer Coalition og i et IEEPO-
symposium i Rom. IEEPO står for International Experience 
Exchange with Patient Organisations.

Patientforeningen Lungekræft deltog også i et stort møde 
i København arrangeret af Pfizer, hvor patientforeninger 
fra Norden og Europa kunne mødes og diskutere erfarin-
ger med forskellige kræftsygdomme.

VORES MÅL
At støtte og vejlede ramte af lungekræft og lungehin-
dekræft – og deres pårørende – gennem et netværk af 
ligestillede.

At arbejde for forbedring af forholdene for lungekræft-
ramte ved aktivt at deltage i den offentlige debat om 
sygdommen lungekræft og dens følgevirkninger.

At informere lungekræftramte, deres pårørende og 
andre interesserede gennem temamøder, konferencer, 
nyhedsbreve med mere.

DEN INTERNATIONALE 
LUNGEKRÆFTDAG
Hvert år markerer Patientforeningen Lungekræft Den In-
ternationale Lungekræftdag. Det sker normalt med en stor 
konference med langt over 100 deltagere og et godt og 
inspirerende program med konstruktive debatter. I år måtte 
dagen imidlertid aflyses på grund af covid19-pandemien.



DECEMBER 2020   NYT OM LUNGEKRÆFT 5

TEMA PATIENTFORENINGEN

MEDLEMSTAL
I skrivende stund er der lige under 400 medlemmer i Patientforeningen Lungekræft. 
128 af disse er pårørende, 44 er støttemedlemmer og fire er firmamedlemskaber.

SAMARBEJDE MED INDUSTRIEN
Patientforeningen Lungekræft samarbejder med indu-
strien – flere nye samarbejdspartnere er kommet til i løbet 
af 2019 og 2020, så der nu er i alt otte virksomheder, som 
foreningen arbejder sammen med. 

”Vi samarbejder ikke kun med ét firma om ét projekt, men 
med alle, der gerne vil være med,” siger formand Lisbeth 
Søbæk Hansen.

På foreningens hjemmeside – lungekraeft.com – kan du se 
en oversigt over alle samarbejder, herunder karakteren af 
dem og størrelsen på støtten.

INDTÆGTER
Indtægterne i Patientforeningen Lungekræft kommer fra medlemskontingenter, 
sponsorater, gaver/donationer, tilskud til både drift og aktiviteter fra Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse, samt fra salg af smykker, slips og tørklæder.
Kilde: Det revisorgodkendte regnskab

GAVER, DER GIVER MENING
På lungekraeft.com kan du i foreningens webshop finde en 
række meningsfulde og flotte gaver, blandt andet et slips, en 
sløjfe, smykker, tørklæde og børnebogen ’Krølles kælder’.
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”Hvis jeg fra en patientforening erfarer, 
at en gruppe patienter ikke får den 

hjælp, der er nødvendig – det kunne for 
eksempel være en ny innovativ medicin 
– så er det noget, jeg prøver at tage op,”

Liselott Blixt
Sundhedsordfører i Dansk Folkeparti

”Patientforeninger har en helt særlig 
placering i mit politiske virke som 

sundhedsordfører. Derfor har jeg også 
mange møder med repræsentanter fra 
foreningerne, og jeg læser altid deres 

høringssvar med interesse”

Kirsten Normann Andersen
Sundhedsordfører i SF

TEMA PATIENTFORENINGEN



PATIENTFORENINGER 
KLÆDER POLITIKERNE PÅ
Det er nyttig information, der kommer fra patientfor-
eningerne, herunder Patientforeningen Lungekræft. 
Det siger to sundhedsordførere på Christiansborg. 
Patientforeningerne spiller en vigtig rolle, ikke bare 
for politikerne, men også for medlemmerne og de 
pårørende, siger ekspert.

Tekst: Simon Kratholm Ankjærgaard  Foto: iStock
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ER HAR EKSISTERET PATIENT-
FORENINGER i Danmark i over 100 
år. Et af de første eksempler er 

Nationalforeningen mod Tuberkulose fra 
1901, der blev dannet med det formål at få 
etableret en række sanatorier, som siden 
blev overtaget af det offentlige.

Patientforeninger er foreninger for syg-
domsramte og deres pårørende med det 
formål at agere netværk, men også at 
prægede den politiske dagsorden med 
særligt afsæt i de sygdomme og diagnoser, 
som foreningen dækker. 

Patientforeningen Lungekræft blev dannet 
i 2005 med et tredobbelt formål; 
At støtte og vejlede ramte af lungekræft og 
lungehindekræft – og deres pårørende – 
gennem et netværk af ligestillede, at 
arbejde for forbedring af forholdene for 
lungekræftramte ved aktivt at deltage i 
den offentlige debat om sygdommen 
lungekræft og dens følgevirkninger, og 
slutteligt, at informere lungekræftramte, 
deres pårørende og andre interesserede 
gennem temamøder, konferencer, nyheds-
breve med mere.

En del af arbejdet for foreningen – og for 
foreningens ledelse – er at påvirke de 
politiske processer. Det sker blandt andet 
med regelmæssige møder med de rele-
vante politikere i regionerne og på 
Christiansborg. 

”Jeg har senest været rundt og tale med 
alle de sundhedspolitiske ordførere i 
Folketinget for at sætte fokus på vigtighe-
den af screening og adgang til behandling 
for alle,” fortæller Lisbeth Søbæk Hansen, 
formand for Patientforeningen Lunge-
kræft, ”Med mig havde jeg afdelingslæge 
Zaigham Saghir, og det var en vigtig 
rundtur og nogle meget vigtige snakke”.

De ved, hvor skoen trykker
Det vedvarende arbejde med at præge det 
politiske gør indtryk, lyder meldingen fra 
to af Folketingets sundhedsordførere.

”Patientforeningerne er med til at klæde 
mig på som sundhedspolitiker. De giver 
mig ny og nyttig information om tilbud og 
behandling – eller; manglende tilbud og 
behandling,” siger Liselott Blixt, der er 
sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.

”Hvis jeg fra en patientforening erfarer, at 
en gruppe patienter ikke får den hjælp, der 
er nødvendig – det kunne for eksempel 
være en ny innovativ medicin – så er det 
noget, jeg prøver at tage op,” siger Liselott 
Blixt og fortsætter:

”Når jeg erfarer, at man, fordi man har 
kræft i lungerne, bliver set skævt til, fordi 

mange opfatter det som en selvforskyldt 
sygdom, så går jeg også ind i den 
problematik.”

Hendes sundhedsordførerkollega i SF, 
Kirsten Normann Andersen, siger:
”Patientforeninger har en helt særlig 
placering i mit politiske virke som sund-
hedsordfører. Derfor har jeg også mange 

Liselott Blixt

D
TEMA PATIENTFORENINGEN
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møder med repræsentanter fra foreningerne, og jeg læser 
altid deres høringssvar med interesse”.

”Det er nemlig patienterne og deres pårørende, der ved, 
hvor skoen trykker, og derudover har de næsten lige så stor 
viden på diagnoseområdet som de kliniske selskaber, fordi 
de henter deres viden fra både forskning, patienter og 
pårørende,” fortsætter hun.

Vigtige for medlemmer og pårørende
Ét er det politiske arbejde – noget andet er den 

funktion, som patientforeninger spiller for deres 
medlemmer, både de sygdomsramte og deres 
pårørende. Flere og flere danskere får en 
sygdomsdiagnose og omkring 40 procent af 
danskerne lever med en kronisk sygdom. 

”En patientforening som Patientforeningen 
Lungekræft er virkelig vigtig for medlem-
merne som et sted at mødes og som et 
netværk, hvor man kan indhente informa-
tion og udveksle erfaring – og som en 
forening, som man ved arbejder for én,” 
siger Jes Søgaard, der er professor ved 
Syddansk Universitet. 

Kirsten Normann Andersen

TEMA PATIENTFORENINGEN

Patientforeninger

Patientforeninger, sygdomsbekæmpende foreninger, for-
eninger, hvis formål ideelt set er at støtte patienter, der har 
en bestemt lidelse. 

Medlemmer kan være patienter, men er hyppigere pårøren-
de, sundhedspersoner med interesse for sygdommen samt 
personer, der blot ønsker at yde støtte.

Foreningerne får deres midler fra medlemskontingenter, fra 
indsamlinger, ved arv og via offentlige tilskud

Kilde: denstoredanske.lex.dk
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Medicinrådet skrinlægger 
ny lungekræft behandling 
uden forklaring

IAGNOSEN følges ofte af ringe 
udsigter, og patientgruppen er 
generelt lavt prioriteret i det 

danske sundhedssystem. Det er en del 
af det stigma, som mange lungekræft-
patienter må kæmpe med oveni deres 
sygdom.

Når der er gode nyheder, er det derfor 
noget, vi går meget op i – for de 
kommer ikke så tit. De dårlige bliver 
man mere immun overfor med tiden.

D

Tekst: Lisbeth Søbæk Hansen, formand for Patientforeningen Lungekræft   Foto: iStock
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De fleste ved, at der sjældent følger gode nyheder med en 
kræftdiagnose. Det gælder særligt for dem, der rammes af 
lungekræft.
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Pårørende i dyb forundring
Dog blev vi i efteråret præsenteret for en 
meget nedslående nyhed, som vi som 
patientforening ikke kan sidde overhørig. 
En nyhed, som har efterladt en masse 
mennesker med lungekræft og deres 
pårørende i dyb forundring.
Medicinrådet har nemlig valgt at se bort 
fra faglige argumenter og rimelige hensyn 
til de danske patienter ved at undlade at 
tage stilling til en ny behandling.

En behandling, som har været længe 
ventet, fordi man har set en fordobling i 
overlevelsen hos den patientgruppe, som 
behandlingen er rettet mod. 

Fordoblet overlevelse
Tilbage i september 2018 fik en gruppe 
patienter med en særlig lungekræft – cirka 
300 tilfælde om året i Danmark – for en 
gangs skyld en opløftende besked.

En behandling 
bestående af immun-
terapi og kemoterapi 
var blevet godkendt i 
EU til denne gruppe, 
som ellers i mange år 
ikke havde oplevet 
behandlingsgennem-
brud.

Data tydede på en 
fordoblet overlevelse 
efter to år. Det er for 
alle kræftpatienter 
– og særligt for 
lungekræftpatienter 
- virkelig gode 
nyheder. 

De gode data forkla-
rer, hvorfor alle lande 
i Europa, som vi 
sammenligner os 
med, har gjort behandlingen til standard-
behandling. Et land som Sverige gjorde det 
for halvandet år siden, og Norge fulgte 
trop ikke længe efter.

Beslutning udsat
Hvis vi spoler frem til i dag, er den nye 
kombinationsbehandling i dag standard-
behandling i hele Vesteuropa. Bare ikke 
her i Danmark.

Og det er altså selvom Medicinrådets 

fagudvalg og det lungeonkologiske selskab 
flere gange har bedt Medicinrådet om at 
godkende behandlingen, så man kan 
komme i gang med at bruge den på 
sygehusene. 

Onsdag i sidste uge skulle man endeligt 
tage stilling til, om de danske patienter 
skulle have adgang til behandlingen. Eller 
det troede vi i hvert fald.

Alligevel valgte man på mødet at udsætte 
beslutningen igen. Uden nærmere 
forklaring. 

Det er ikke i orden
Den officielle begrundelse, som står på 
Medicinrådets hjemmeside, er et ’fagligt 
clock-stop’.

Uden at jeg skal gøre mig klog på det 
begreb, er det for os patienter og pårø-

rende ubegribe-
ligt, når 
fagligheden 
allerede er blevet 
hørt – og en 
beslutning om 
effekt er truffet.

På vegne af de 
mennesker, som 
hvert år diagnosti-
ceres med den 
kræftsygdom, som 
slår flest danskere 
dør af, er jeg nødt 
til at sige, at det 
her ikke er i orden.

For uanset hvad et 
’fagligt clock-stop’ 
betyder, kan vi 
blot konstatere, at 
det er nemt at 
stoppe uret, når 

man ikke har en kræftdiagnose. Men som 
kræftpatient så tikker uret videre.

Jeg håber virkelig, der er nogle politikere, 
som er klar til at kæmpe sammen med os. 

Indlægget blev første gang bragt på 
altinget.dk i oktober 2020. 

På Medicinrådets hjemmeside kan du følge 
debatten om behandlingen – og andre 
behandlinger.

På vegne af de mennesker, som 
hvert år diagnosticeres med 

den kræftsygdom, som slår flest 
danskere dør af, er jeg nødt til at 

sige, at det her ikke er i orden. 
For uanset hvad et ’fagligt clock-

stop’ betyder, kan vi blot kon-
statere, at det er nemt at stoppe 

uret, når man ikke har en kræftdi-
agnose. Men som kræftpatient så 

tikker uret videre.

Lisbeth Søbæk Hansen
Formand, Patientforeningen Lungekræft

DEBAT
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Lider du 
også af 

mundtørhed?
Det kan du 

gøre ved det
Som lungepatient er det ikke ualmindeligt 

at føle symptomer på tørhed i munden. Det 
skyldes som regel mindre spyt end normalt 

– og det er der flere årsager til. Der er hel-
digvis også flere ting, du kan gøre.

Tekst: Marina Grau, tandplejer ved Tandlægerne på Frederiksberg  Foto: iStock

SUNDHED
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UNDTØRHED opstår oftest ved 
sygdom og som bivirkning ved 
indtagelse af medicin og kræftbe-

handling. Omkring 20 procent af alle 
voksne og 40 procent af alle ældre er ramt 
af det og generes så meget af sympto-
merne, at det påvirker både velvære og 
livskvalitet.

Mundtørhed er, når man producerer 
mindre spyt eller generelt føler sig tør i 
munden. Det er to forskellige tilstande, 
som enten optræder hver for sig eller 
samtidigt. Mundtørhed defineres ud fra to 
fagtermer; hyposalivation og xerostomi. 
Hyposalivation er, når spytkirtlerne i 
munden producerer en spytmængde, som 
ligger under de normale værdier. Xerosto-

mi er ens egen opfattelse af at være tør i 
munden. 

Mundtørhed kan 
give en række 
symptomer, blandt 
andet en tør, 
klæbrig, øm eller 
sviende fornem-
melse i mund og 
hals, problemer 
med at tale, synke 
og spise, ændret 
eller nedsat smags-
sans, dårlig ånde, 
øget tørst eller 
– hvis man har proteser – problemer med 
at holde dem i munden.

Hvorfor opstår mundtørhed?
På en dag er det normalt at producere 
mellem en halv til halvanden liter spyt. 

Spyttet hjælper til at 
opretholde de sunde 
forhold i munden og 
undgå sygdomme. 
Derudover har spyt en 
række sundhedsmæssige 
egenskaber, der er helt 
essentielle for at opret-
holde velvære og livs-
kvalitet. Spyt indeholder 
blandt andet vigtige 
enzymer til fordøjelsen, 
smørende effekter til at 

tale, tygge og synke vores mad, og bidrager 
til smagsoplevelsen, samtidig med at 

Producerer man ikke nok spyt, 
højnes risikoen for at udvikle 

sygdomme i munden, herunder 
huller i tænderne, tandkødsbetæn-
delse, ødelæggelse af tændernes 

støttevæv, sår og blister og 
svampeinfektion.

M

SUNDHED
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bakteriernes affaldsstoffer, der ellers kan 
skade tænder og tandkød, neutraliseres.

Producerer man ikke nok spyt, højnes 
risikoen for at udvikle sygdomme i mun-
den, herunder huller i tænderne, tand-
kødsbetændelse, ødelæggelse af 
tændernes støttevæv, sår og blister og 
svampeinfektion.

Blandt andet kræftbehandling kan forår-
sage mundtørhed. Kemoterapi kan ned-
sætte mængden af spyt, og stråling af 
hoved/hals-området kan skade spytkirt-
lerne i en sådan grad, at spytproduktionen 
ødelægges. 

Læg hertil, at mere end 1.500 medicinpræ-
parater kan give mundtørhed som bivirk-
ning, herunder blandt andet medicin mod 
lungesygdomme, psykiske lidelser, allergi 
eller forhøjet blodtryk. Det gælder også 
andet medicin, såsom vanddrivende og 
smertestillende. Og indtager man dagligt 
mere end fem typer medicin, ja så højnes 
risikoen for mundtørhed også.

Hvad kan du selv gøre?
Hvis du mistænker eller føler, at du 
producerer mindre spyt, eventuelt på 
grund af sygdom og/eller indtagelse af 
medicin, skal du kontakte din tandplejer 
eller tandlæge. 

Tandplejeren eller tandlægen kan hjælpe 
dig med at finde de rette midler til at 
afhjælpe mundtørhed. Der findes produk-
ter som tyggegummi, bolsjer, sugetablet-
ter, spray, mundskyl og gel, som alle kan 
fås i håndkøb på apoteket.

I dagtimerne vil spray og mundskyl have 
den bedste virkning, mens gel hjælper 
bedst om natten, hvor spytproduktionen 
naturligt nedsættes. 

Fælles for alle produkterne er, at de skal 
være sukkerfri og delvist syrefrie, da de 
ellers kan forårsage huller i tænderne. 
Klorhexidin-mundskyl er bakteriedræ-
bende og kan være en fordel at bruge i en 
periode, hvis din tandplejer eller tandlæge 
anbefaler det. 

Ved at drikke små slurke vand gennem 
dagen, kan de fleste lindre symptomerne. 
Det kan også være en fordel at begrænse 

indtaget af kaffe, the og alkohol, som alle 
har en dehydrerende virkning. Det samme 
gælder al form for tobak, og det anbefales 
også, at indtag af syre- og sukker-holdige 
fødevarer og drikkevarer begrænses. 

Grundig og systematisk tandbørstning to 
til tre gange om dagen, samt rengøring af 
mellemrummene mellem tænderne med 
tandstikkere, tandtråd eller mellemrums-
børster mindst én gang om dagen er også 
vigtigt for mundhygiejnen og dermed for 
muligheden for at minimere mundtørhe-
den. Du kan have behov for at bruge en 
tandpasta med et højt indhold af fluorid. 
Den skal indeholde 5.000 ppm (parts pr. 
million), hvilket er næsten fire gange så 
meget som almindelig tandpasta med et 
fluorid-indhold på 1.450 ppm. Tandpa-
staen fås på recept og kan nedsætte 
risikoen for huller i tænderne. 

Har du aftagelige tandproteser bør de 
tages ud om natten for at beskytte dine 
slimhinder. Tandproteser skal rengøres 
morgen og aften med en protese- eller 
negle-børste, samt neutral flydende sæbe. 
Du skal ikke bruge tandpasta, da den 
indeholder et slibemiddel, der kan øde-
lægge din protese. Der findes også ren-
setabletter som et alternativ til 
børstningen. Ved at lægge tandprotesen i 
1:1 husholdningseddike og vand om 
natten én til to gange om ugen opløses 
tandsten. Hvis du ellers oplever problemer 
med din tandprotese, skal du opsøge din 
tandplejer eller tandlæge. 

SUNDHED
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TILSKUD

Da kræftbehandling kan give 
mundtørhed og derned potentielt 
ødelægge dine tænder, er det 
muligt at søge tilskud til behand-
ling af skaderne efter Sundhedslo-
vens §166.

Derfor er det vigtigt at have 
besøgt din tandplejer eller tand-
læge inden du starter kræftbe-
handlingen.

Her kan du også få hjælp til 
nødvendige forebyggende be-
handlinger, samt rådgivning til, 
hvordan du kan opretholde en 
god mundsundhed både under og 
efter et kræftbehandlingsforløb.

MERE 
INFORMATION

Du kan hente mere info og råd-
givning hos din tandplejer eller 
tandlæge og på:

www.dansketandplejere.dk
www.tandlaegeforeningen.dk

MUNDTØRHED OG FLUOR

Mundtørhed øger din risiko for huller i tænderne (caries). Spyttet spiller en 
afgørende rolle i at beskytte dig mod caries. Spyttet indeholder blandt andet 
stoffer, som er med til at neutralisere de skadelige syrer, som opløser tandens 
emalje ved et caries-angreb. Når du ikke producerer så meget spyt, er du 
derfor mere udsat for at få huller i tænderne.

Når du har større risiko for at få caries, har du behov for ekstra fluor. Tandpa-
sta med ekstra højt fluorindhold nedsætter risiko for huller i tænderne og er 
derfor særligt relevant, hvis du lider af mundtørhed. 

Højfluorid tandpasta indeholder næsten fire gange mere fluor end en alminde-
lig fluortandpasta. Det er et lægemiddel og kræver derfor recept.
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ROPPEN HAR MILLIARDER AF 
CELLER, der alle er omgivet af en 
membran bestående af fedt. 

Optimale cellefunktioner kræver tilførsel 
af tilstrækkeligt med sundhedsgavnligt 
fedt. Immunforsvar, hormon- og nervesy-
stem, samt de vitale organer og kredsløb 
kan ikke fungere optimalt uden fedt. 

Fedt er det makronæringsstof, der har 
højst kalorieindhold. Fedtet bliver derfor 
også en vigtig bidragsyder, når kalorietæt-
heden skal øges ved utilsigtet vægttab. 

Der findes tre forskellige former for 
fedtsyrer. De mættede, de monoumættede 
og de flerumættede fedtsyrer. Vi har brug 
for lidt fra hver gruppe hver eneste dag.

På varedeklarationen deklareres de 
forskellige fedttyper. 

Mættede fedtsyrer
De mættede fedtsyrer finder vi særligt i 
kød, mælkeprodukter, ost og kokosolie. 
Det mættede fedt er den fedtgruppe, vi 
skal have mindst af. Mættede fedtsyrer er 
kendetegnet ved, at de bliver faste ved 
kølig temperatur.

Der er en sammenhæng mellem højt 
indhold af mættet fedt i kosten og forhøjet 

kolesteroltal og derfor er det mættede 
fedt, den fedttype, som vi anbefales at 
spare mest på.

Monoumættet og flerumættet fedt
Monoumættet fedt findes særligt i oliven-
olie, rapsolie, mandler, valnødder og 
avocado. De gode monoumættede fedtsy-
rer hjælper kroppens kredsløb og kan være 
med til at sænke kolesteroltallet. 

Flerumættet fedt kan igen inddeles i to 
familier: Omega 3 og omega 6. De fler-
umættede fedtsyrer spiller en helt afgø-
rende og nødvendig rolle i forbindelse 
med cellernes opbygning og funktion. De 
essentielle fedtsyrer er også forløbere for 
en slags lokalhormoner (også kaldet 
eicosanoider), som indbygges i alle cel-
lemembraner for at kunne regulere for-
skellige vitale processer i organismen.
Kilder til omega 3 fedtsyrer er primært 
hørfrø, hampefrø, chiafrø, fede fisk og 
fiskeolie. Men omega 3 findes også i 
mindre mængder i valnødder, græskarker-
ner, rapsolie 

Omega 6 fedtsyrer findes i solsikkekerner, 
sesamfrø, nødder og mandler. 

Kroppen kan ikke fungere optimalt uden fedt – og vi har brug for 
fedt fra alle tre former for fedt; de mættede, de monoumættede og 
de flerumættede. Go nuts!, fristes man til at sige.

Vi har 
brug for fedt 

– hver dag
Tekst: Malene Iskov, diætist  Foto: iStock / Malene Iskov
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Soya-Orange Mandler

Olie
200 gram mandler
Én spiseskefuld soya
Saften fra én appelsin
Én spiseskefuld østerssovs

Olie, soya, appelsinsaft og østerssovs piskes 
sammen og varmes op på en pande.

Tilsæt mandlerne og vend det rundt indtil 
mandlerne har suget alt væsken.

Hæld mandlerne over på bagepapir og lad dem 
køle af. 

Nydes kolde. 
Opbevares i lufttæt bøtte i køleskabet. 
Holdbarhed op til en måned.

FAKTA OM KALORIETÆTHED

• Ét gram protein giver 4 kcal
• Ét gram kulhydrat giver 4 kcal
• Ét gram alkohol giver 7 kcal
• Ét gram fedt giver 9 kcal

FAKTA OM KALORIETÆTHED

• Ét gram protein giver 4 kcal
• Ét gram kulhydrat giver 4 kcal
• Ét gram alkohol giver 7 kcal
• Ét gram fedt giver 9 kcal

FEDT-FAKTA

• Anbefalet fedtfordeling i kosten
• Max 10 procent mættet fedt
• 10-20 procent mættet fedt
• 5-10 procent umættet fedt – heraf 

mindst 1 procent omega 3-fedt

Go Nuts!

Nødder indeholder meget godt fedt og er samtidig rige 
på protein, fibre og mineraler. 

Bare 20 gram nødder eller mandler om dagen sænker din 
risiko for at udvikle hjertekarsygdom med hele 20%. 
Med andre ord, så er nødderne en vigtig bidragsyder til 
det gode kredsløb. 

Spis gerne 1 håndfuld usaltede nødder eller mandler 
dagligt til snacks mellem måltiderne, som topping på 
morgenmaden, i salaten og i bagværket. Skab lidt 
variation ved at give nødderne lidt smag med lidt 
honning, appelsinsaft, soya. Mulighederne er mange. 
Se her et par eksempler på opskrifter og leg selv videre 
med smagene i dit eget køkken.  

KOST
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Honningristede Mandler
220 gram mandler
Tre spiseskefulde akaciehonning
Én spiseskefuld rapsolie
Tre spiseskefulde vand

Honning, vand og olie blandes og 
varmes op på en pande
Lad det koge let. 
Tilsæt mandlerne og vend det rundt 
indtil mandlerne har suget alt væsken.

Hæld mandlerne over på bagepapir og 
lad dem køle af.

Nydes kolde. 
Opbevares i lufttæt bøtte i køleskabet. 
Holdbarhed op til en måned. 

Småkager

50 gram mørk chokolade
Trekvart deciliter flormelis
100 gram valnødder
100 gram mandler
50 gram sesamfrø
En halv deciliter hvedemel
50 gram oliemargarine
Ét æg
 

Chokoladen hakkes fint. Valnødder og mandler hakkes fint i 
blender eller foodprocessor sammen med mel og flormelis.
Nøddeblandingen hældes over i en skål. Bland chokoladen og 
sesamfrø i blandingen og saml dejen med oliemargarine og æg.
Rul dejen ud i 40 kugler og sæt dem på bagepapir. Bag ved 180 
grader i ti minutter.

Nyd det hele til en kop kaffe.
 
Næringsindhold pr. stk: 250 Kj, 1,5 gram protein, 3 gram 
kulhydrat, 1 gram kostfibre og 5 gram fedt.

Fedtet er fordelt således:
Mættet fedt 0,5 gram
Monoumættet fedt 1,5 gram
Flerumættet fedt 1,5 gram
 
Denne småkage har lige så meget energi, der skal brændes af, 
som en almindelig småkage, så gåturen er stadig vigtig, men 
fedtfordelingen er væsentlig bedre end den vi ellers ser i 
småkager. Størstedelen af fedtet er gode umættede fedtsyrer, 
så når bare kaloriebalancen tilpasses, så kan den nydes med 
god samvittighed, som et lidt sundere  mellemmåltids snack. 
Et mellemmåltid kan for eksempel sammensættes af en 
småkage og et stykke frugt.

Syltede valnødder
100 gram valnødder
100 gram brun farin
Saften fra en halv citron
Saften fra en appelsin
En halv vaniljestang eller 1 teskefuld vanilje
Én deciliter vand

Skold valnøddekernerne og skyl dem grundigt. Det fjerner 
lidt af bitterheden i valnøddekerner.
Kom farin, citronsaft, appelsinsaft, vanilje og vand i en 
gryde.
Kog sirupslagen op til det simrer og lad det simre svagt i 
cirka 30 minutter uden låg ved middel varme. 
Kom de syltede valnødder i lagen og lad dem simre med i 
10 minutter. Kom de syltede valnødder på rengjorte og 
skoldede glas. 

Efter 2 timer er de klar til at blive serveret. 
Holdbarhed; én til to måneder i køleskabet.  
Anvendelse: til ostebordet, i 
salaten, til frisk eller syltet 
frugt, til surmælksprodukt 
med friske bær.  
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NYHED: Hotline for 
foreningens medlemmer

I DE NÆSTE PAR MÅNEDER vil det 
være muligt for medlemmerne af Patient-
foreningen Lungekræft – kræftramte 
såvel som pårørende – at benytte sig af en 
hotline til de spørgsmål, man måtte 
brænde inde med.

Det er Szpirt & Co., der står bag udviklin-
gen af hotlinen, som vil blive bemandet 
med relevant sundhedsfagligt personale.

”Patientforeningen hører fra flere, at der 
er et behov blandt medlemmerne for at 
have et sted at gå hen med de spørgsmål 
og den tvivl, man måtte have. Møder med 
lægerne eller i pårørendegrupper kan være 
rigtigt godt, men hvad gør man, hvis der 
dukker noget op på andre tidspunkter? 
Hvor går man hen, hvis man rammes af en 
tvivl eller brænder inde med vigtige 
spørgsmål?” siger rådgiver Ronja Ravn-
skov fra Szpirt & Co.

I første omgang bliver hotlinen bemandet 
med læger, psykoterapeuter, fysioterapeu-
ter og diætister, men der arbejdes på at 
udvide med sygeplejersker, socialrådgivere 
og SOSU-assistenter, så viften af de 
spørgsmål, der kan stilles, bliver bredere.

I første omgang vil hotlinen være åben i 
en forsøgsperiode cirka en gang om ugen i 
en række timer. Via foreningens hjemme-
side vil der være adgang til en booking-
side, hvor man booker et tidsrum og kort 
kan skrive sine spørgsmål. Derefter bliver 
man ringet op af den rette fagperson fra 
hotlinen.

”Vi har valgt denne måde, så man undgår 
at sidde i kø, men også så man i god ro og 
orden kan nedfælde sine tanker og spørgs-
mål. På denne måde sikrer vi også, at den 
person, som ringer op, er den helt rette,” 
siger Ronja Ravnskov.

Hotlinen er for alle medlemmerne af 
Patientforeningen Lungekræft – både de, 
der er ramt af kræft, og deres pårørende. 
Når hotlinen har kørt et par måneder, 
evalueres den, og hvis medlemmerne har 
været glade for ordningen, håber forenin-
gen at finde finansiering til at fortsætte 
tilbuddet. 

Tekst: Simon Kratholm Ankjærgaard  Foto: iStock

NY 
HOTLINE
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Nu er det muligt for medlemmer af Patientforeningen Lungekræft at kontakte en hotline 
med de spørgsmål, der måtte være til diagnosen, sygdommen og behandlingen. I første 
omgang er der tale om en forsøgsordning.

SÅDAN GØR DU

Der er link til hotlinen på forenin-
gens hjemmeside. Når du klikker 
på linket kommer du ind til en 
skabelon, du skal udfylde. På den 
måde sikrer du, at du får stillet det 
rette spørgsmål, og at den rette 
ringer tilbage til dig.
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DEDIKERET, LIVSGLAD, ENERGISK, 
HUMØRFYLDT. Det er nogle af de ord, 
der beskriver Jytte Lawsen, der desværre 
gik bort 27. august 2020, 73 år gammel.

Jytte Lawsen blev i 2013 engageret i 
Patientforeningen Lungekræft, da hun selv 
fik konstateret lungekræft. Hun blev 
senere næstformand og lagde mange timer 
og kræfter i foreningen.

”Hun har betydet rigtigt meget – for mig 
og for foreningen,” fortæller formand 
Lisbeth Søbæk Hansen.

”Hun har altid støttet op og deltaget i 
forskellige arrangementer og møder. Vi 
har haft mange hyggelige stunder på 
landevejene, når vi kørte rundt. Hun påtog 
sig mange forskellige opgaver for forenin-
gen og bestyrelsen med et stort gåpåmod 
og uden at beklage sig. Hun tog også flere 

gange ud og fortalte om sin sygdom og de 
udfordringer, hun havde,” siger Lisbeth 
Søbæk Hansen.

Jytte Lawsen var vokset op i Kregme, men 
boede det meste af sit liv i København, 
hvor hun i en årrække var indkøbschef på 
Bispebjerg Hospital. Som et billede på 
hendes ukuelige engagement var hun også 
formand for medarbejdernes kunstfor-
ening på hospitalet.

”Da hun stoppede som indkøbschef, 
fortsatte hun som medlem af foreningen, 
selvom hun ikke var ansat. Der var flere, 
der også håbede, at hun ville fortsætte 
som formand, men det gjorde hun trods alt 
ikke,” siger Jytte Lawsens datter, Rikke 
Lawsen.

”Min mor var virkelig sej – helt til det 
sidste. Hun var interesseret i rigtig mange 

ting, og gik altid et hundrede procent op i 
det, hun engagerede sig i,” siger Rikke 
Lawsen og fortsætter:
”Da hun fik kræftdiagnosen, undersøgte 
hun alt om sygdommen til bunds og 
engagerede sig også i patientforeningen. 
Hun var et meget, meget vidende menne-
ske – om meget, også sin egen sygdom. 
Lige til det sidste holdt hun sig orienteret 
om nye behandlingsmuligheder og udvik-
linger, og hun holdt sig ikke tilbage fra at 
fortælle plejepersonalet om det.”

Jytte Lawsen efterlader sig to børn, Rikke 
og Mark, og tre børnebørn.

”De tre børnebørn var hendes et og alt. 
Hun engagerede sig 100 procent i deres liv 
og opvækst,” slutter Rikke Lawsen. 

”Min mor var virkelig sej – helt til 
det sidste. Hun var interesseret i 
rigtig mange ting, og gik altid et 
hundrede procent op i det, hun 

engagerede sig i” 

Rikke Lawsen, datter
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KALENDEREN UDGÅR I DENNE UDGAVE
Vi plejer her på næstsidste side at bringe en oversigt over de relevante arrangementer og aktiviteter, der er i den næste periode – frem til 
næste udgave af magasinet.

Vi har besluttet at kalenderen ekstraordinært udgår i denne udgave af magasinet. Det gør vi, fordi den stadig eksisterende covid-19-pan-
demi gør det mere eller mindre umuligt for os at forudsige, hvilke arrangementer, der kan gennemføres. Hold i stedet øje med vores hjem-
meside og vores side på Facebook.

Mindeord for Jytte Lawsen



SCAN DENNE 
QR KODE MED DIN MOBIL OG BLIV 

MEDLEM!

Vi har dog den mulighed, at vi kan søge om momskom-
pensation. I 2020 fik vi for året 2019 49.393 kroner 
tilbage i refusion.

Bliv medlem eller giv et gavebrev
For at komme i betragtning, er der forskellige krav, der skal 
være opfyldt. Og det er her, vi får brug for din hjælp. Vi skal 
indsamle:

• 100 gavebreve á kr. 200,00
• Have minimum 300 medlemmer af foreningen

Man kan lave ét gavebrev pr. cpr. nr.

Beløbet man indbetaler er fradragsberettiget i SKAT, og vi 
indberetter beløbet til SKAT for 2020.

Som patientforening håber vi, at I vil hjælpe os med at få 
indsamlet nok gavebreve, så vi får mulighed for at søge 
momskompensation for 2019. 

Gavebrevene ligger på vores hjemmeside på
www.lungekraeft.com

Arv
Du kan selvfølgelig også testamentere et beløb til forenin-
gen. Kontakt os for at høre nærmere om foreningens mulig-
heder for at modtage arv på info@lungekraeft.com  

VI HAR HÅRDT BRUG FOR DIN HJÆLP! 
STØT PATIENTFORENINGEN LUNGEKRÆFT

Patientforeningen Lungekræft
Industrivej 21
4000 Roskilde

Tlf. 40 16 23 35
Mail: info@lungekraeft.com
www.lungekraeft.com

Patientforeningen Lungekræft er en forening, som har hårdt brug for al den støtte, vi kan få. 
Vi er som patientforening ikke momsregistreret, og modtager derfor ikke momsrefusion, som 
virksomheder gør.


