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ommeren står for døren og du sidder med det seneste nummer af 
magasinet i hånden. I denne udgave fokuserer vi på livskvalitet 
– som syg og som pårørende. 

Livskvalitet. Det er noget, alle gerne vil opnå. Bedre livskvalitet. 
Forøget livskvalitet. Livskvalitet i svære tider. Men det er jo også et 
begreb og en tilstand, der er umådelig svær at lave en bred definition 
af. For opfattelsen af, hvad livskvalitet er eller hvordan man får en 
bedre version af den, er jo dybt subjektiv. Noget, der er op til den 
enkelte, og som er defineret af den enkeltes livsvilkår. Det kommer vi 
ind på i vores tema, hvor vi taler med en psykolog, en psykoterapeut 
og en fysioterapeut. Livskvalitet handler nemlig både om krop og sjæl.

Men vi taler også med Ninna, der på den sidste dag i 2015 mistede sin 
mor til kræften. Livskvaliteten kommer ind i billedet, når vi taler om 
de sidste døgn, som moren tilbragte på Hospice Fyn. Hér var der fokus 
på mennesket – ikke patienten. Det gør en verden til forskel. Og ja; 
det handler også om livskvalitet, når livet er ved at rinde ud. 

Derudover byder magasinet også på en række gode kostråd, flere 
nyheder og et debatindlæg om senfølger og hvordan vi bedre kan 
komme dem til livs.

Sommeren står for døren – og forhåbentlig bliver det en af dem med 
masser af solrige dage og en puls tæt på hvilestadiet. Vi er tilbage 
med et nyt magasin i slutningen af året – men vi er ikke ude af 
øje og ude af sind. Vi er godt i gang med at arrangere både 
sociale og faglige tiltag, der kommer jer medlemmer til gode. 
Vent og se.

Rigtig god sommer!

                                              Mange hilsner

                             Lisbeth Søbæk Hansen
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IDEN 2001 har et forskningsprojekt 
på Rigshospitalet arbejdet med 
træning af patienter i kemoterapi. 
Siden 2009 har fysioterapeuten 

Morten Quist særligt arbejdet med lunge-
kræftpatienter og vurderer, at han i alt i 
perioden har haft 5-600 patienter igen-
nem forløbet. 

”Vi kigger på om træning kan forbedre 
livskvalitet,” siger han og fortsætter:

”Overordnet set er livskvalitet jo et diffust 
begreb og noget, der i høj grad er indivi-
duelt og subjektivt. Vi kan ikke sige, at 
bare man gør sådan og sådan, så opnår 
man det og det. Men! Vi kan se, at livskva-
litet i en eller anden forstand hænger 
sammen med evnen til at klare sig selv, så 
man har mest tid tilbage uden hjælp.”

Og det er her træningen kan komme i spil, 
for med træningen og styrkelsen af det 
fysiske, kan man være med til at forlænge 
den tid, hvor man kan klare sig selv. Og så 
er der også tegn på at fysisk velvære og 
fysisk overskud også giver mentalt vel-
være og mentalt overskud, fortæller 
Morten Quist.

Men hvordan pokker arbejder man med 
livskvalitet, når livskvalitet er så svært at 
definere?

”Vi går ret systematisk til værks og bruger 
et spørgeskema, som alle patienterne skal 
udfylde. Det er en række spørgsmål, der 
fokuserer på hvordan den enkelte har det, 

så vi i sidste ende får en individuel profil 
at arbejde ud fra. Det giver jo også en 
individuel forståelse af, hvad livskvalitet 
er for den enkelte. Men der viser sig jo 
alligevel nogle mønstre, der i høj grad 
handler om, hvordan man som lunge-
kræftpatient kan flytte sig både fysisk og 
mentalt og dermed, forhåbentlig, opleve 
en større livskvalitet,” siger Morten Quist. 

Lige nu er det kun på Rigshospitalet, at 
forskningsprojektet kører, men Morten 
Quist og hans kolleger har et håb.

”Vi vil meget gerne gøre det landsdæk-
kende, fordi vi kan se, at patienterne 
responderer på det,” slutter han. 

S
Tekst: Simon Kratholm Ankjærgaard  Foto: DepositPhoto

Fysioterapeut: 
Livskvalitet hænger sammen 
med evnen til at klare sig selv
Fysioterapeut Morten Quist har siden 2009 arbejdet med 

lungekræftpatienter som en del af et forskningsprojekt 
på Rigshospitalet. Projektet fokuserer på forbindelsen 

mellem træning og livskvalitet.

TEMA   LIVSKVALITET

Fysioterapeut Morten Quist
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Tekst: Simon Kratholm Ankjærgaard  Foto: Lizl Rand

til vi ikke lever længere”
”Vi må leve,

Livskvalitet handler om at leve et liv, der giver mening – og om 
at det, der er i fokus, har en tendens til at vokse. Det mener 
psykolog Bo Snedker Boman og psykoterapeut Lizl Rand.

”IVSKVALITET er jo vildt svært at definere. Det er noget individuelt, noget subjektivt. 
Og noget, der ændrer sig ud fra vilkår og situation.”

Sådan siger Lizl Rand, der er psykoterapeut og som blandt andet arbejder med klienter, 
der er alvorligt syge, ja måske i deres sidste tid, og deres pårørende. 

”Jeg arbejder meget med at se det kreative i det håbløse,” fortæller hun. ”Det er ikke det 
samme som at negligere den sygdom, man lider af eller som ens nærmeste lider af. Den skal 
accepteres, anerkendes og tillades, men derefter skal man fokusere på det, man kan og vil – 
på trods af sygdommen”.

L



For Lizl Rand handler det om fokus.

”Det, man fokuserer på, vokser jo. Hvis du 
fokuserer på noget, der er i minus, så får 
du mere minus, men hvis du fokuserer på 
noget, der er i plus eller giver dig værdi, så 
får du meget mere plus og meget mere 
værdi,” siger hun.

Pointen er, at der altid er noget, man er i 
stand til. Men også at det, man er i stand 
til – og dét, der giver livskvalitet – 
konstant er i bevægelse og ændrer sig over 
tid. I det små, hvis man den ene dag har 
det godt og den anden dag er nede med 
feber eller har fået soleksem. Så er 
rammerne for ens liv anderledes – og det, 
der giver livskvalitet, også anderledes.

”Sådan forholder det sig også med de der 
alvorlige syge og deres pårørende. Der har 
det jo også ændret sig, hvad livskvalitet er 
og kan være. Fokus bliver et andet. Det er 
dét, jeg beder mine klienter om at fokusere 
på. Når nu pinen, lidelsen og sygdommen 
er blevet erkendt, hvad er det så, der går 
dig glad eller får dit liv til at give mening? 

Er det en tur i haven, er det samvær med 
vennerne og familien, god musik? God 
søvn? Det skal der fokuseres på – for det, 
der fokuseres på, det vokser også. Det gør 
en meget bedre i stand til at leve, til man 
ikke lever længere,” siger hun.

Fra rigtigt til muligt
”Mening. Retning. Tydelighed”

Når man klikker ind på psykolog Bo 
Snedker Bomans hjemmeside er det disse 
tre ord, der møder én. Og det er der en 
grund til, fortæller Bo Snedker Boman, der 
i årevis har arbejdet med – og talt med – 
kræftsyge patienter, blandt andet på 
onkologisk afdeling på Roskilde Sygehus.

”Lungekræft har sin egen konnotation, sin 
egen mytologi. Det forbindes tit med 
noget særligt at have lungekræft og det 
kan faktisk være ret stigmatiserende,” 
fortæller han.

”Derfor er der så mange mennesker, der 
har travlt med at fortælle de 

lungekræftsyge, hvad der er det rigtige at 
gøre i deres situation. Dét vil jeg rigtig 
gerne væk fra – og gøre op med.”

Når man taler om at noget er rigtigt – 
hvor velmenende det end er – så bliver det 
nødvendigvis også en snak om, hvad der 
er forkert, siger Bo Snedker Boman. 

”Og det er jo tit det modsatte af, hvad der 
bliver vurderet som rigtigt. Det er vigtigt 
og rigtigt med motion, lyder det, men hvis 
man nu aldrig har dyrket motion eller ikke 
synes, at det giver overskud, så skal man 
ikke gøre det. Men det vil blive opfattet 
som forkert, når man konstant fokuserer 
på, hvad der er rigtigt,” siger Bo Snedker 
Boman og fortsætter:

”Det bør i højere grad handle om, hvad der 
er muligt! For det er jo det mulige, der 
ender med at give mening. Hvad er muligt 
i min situation, så mit liv giver mening? 
Så det giver mening for min identitet, mit 
liv, min seksualitet, min fysiske og 
mentale formåen?”

Sygdommens afgrænsede rum
Både psykoterapeut Lizl Rand og psykolog 
Bo Snedker Boman argumenterer for 
vigtigheden af at give sygdommen plads, 
men afgrænset plads, i bevidstheden.

”Mange har hørt mig sige, at de kan tale om 
sygdom, behandling og død mandag, onsdag 
og fredag formiddag, og resten af ugen kan 
de overveje at tale om noget andet. Sygdom 
og død er stort og radikalt og har en 
totaliserende effekt på menneskelivet. Med 
privilgeringen af ord kan man helt glemme 
det opbyggelige i at gå en tur, sove 
eftermiddagslur sammen eller se fjernsyn 
sammen,” siger Bo Snedker Boman. 

”Jeg plejer at sige, at det er ok at tale om 
sygdommen, men at gøre det på bestemte 
tidspunkter, hvor man så kan lade nervøs-
iteten, frygten, usikkerheden dominere. 
Tidsrummet kan variere. Det kan være 
hver dag mellem kl. 16 og 16.15, bare for 
at give et eksempel. Så bliver man i stand 
til at sige til sig selv – og sin sygdom; ’Det 
vil jeg ikke lige fokusere på lige nu, vi har 
først en aftale kl. 16’,” siger Lizl Rand. 
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SUSANNE NIELSEN var netop 
ankommet til Hospice Fyn, der ligger 
på Sanderumvej 130 i den sydvestlige 
del af Odense, da en af medarbej-

derne spurgte Susannes datter, Ninna, om 
de ikke kunne skaffe et billede af Susanne 
fra før, hun blev syg. Det var vigtigt for 
medarbejderne at lære mennesket Susanne 
at kende – ikke patienten. Og det kunne 
man ved at se, hvordan den nye beboer 
havde set ud, før sygdommen satte sit 
præg på kroppen. 

”Det var så befriende og så dejligt at vide, 
at hér var der nogen, der gerne ville lære 
min mor at kende for den, hun var og 
havde været, og ikke for det, hun var nu; et 
døende menneske, en døende patient,” 
fortæller Ninna Wie Nielsen.

Susanne Nielsen ankom til Hospice Fyn 29. 
december 2015 og døde 31. december 2015, 
men selvom det kun blev til et par døgn på 
hospice, så husker de pårørende tilbage på 
dem med stor, stor taknemmelighed. 

”Læger og sygeplejersker på palliativ 
afdeling på Odense Universitetshospital 
havde gjort det virkelig godt og havde 

været en stor hjælp og en stor støtte, men 
det var noget helt andet at komme til 
Hospice Fyn. Der var en anden ro og et 
større rum, fysisk og i overført betydning,” 
siger Ninna Wie Nielsen og fortsætter:

”Alle ønsker jo at deres sidste kapitel bliver 
skrevet et smukt sted og ikke ved en 
motorvej. Min mors sidste kapitel blev 
virkelig skrevet et smukt sted.”

Susanne Nielsen blev 48 år.

Rutsjeturen
Susanne Nielsen fik konstateret lungekræft 
i sommeren 2015 og fik det hurtigt rigtigt 
dårligt – og besked om at kræftsygdommen 
var uhelbredelig. Hun reagerede imidlertid 
så godt på kemoterapien og fik også et par 
omgange med strålebehandling, så læ-
gerne i efteråret 2015 vurderede at det så 
så godt ud, at hun først skulle tjekkes tre 
måneder senere.

”Men efter ni dage faldt hun om med 
kramper og det viste sig, at kræften havde 
spredt sig til hjernen,” fortæller Ninna Wie 
Nielsen. Herefter gik det hurtigt ned ad 

bakke. 18. december 2015 blev Susanne 
Nielsen indlagt på palliativ afdeling i 
Odense. På dette tidspunkt blev der kun 
givet livsforlængende behandling. 

26. december 2015 blev Ninna og hendes 
søster bedt om at ringe rundt til de men-
nesker, der skal sige farvel. 28. december 
blev Susanne Nielsen overført til Hospice 
Fyn, der lå fem minutters kørsel fra 
hospitalet.

”På det tidspunkt havde min mor det 
faktisk så dårligt, så lægerne var i tvivl om 
hun ville overleve køreturen. De sagde, at 
hvis hun fik det markant dårligere på vejen 
til hospice, ville de vende om og køre 
tilbage til hospitalet,” siger Ninna Wie 
Nielsen.

Men moren klarede turen til hospice – og 
levede altså yderligere to døgn. 

Hospice var et naturligt valg
Susanne Nielsen havde mistet sin mor til 
kræften i 2009. I den sidste tid havde 
moren ligget i en hospitalsseng i eget hjem 
og det havde været en presset tid.

S

Tekst: Simon Kratholm Ankjærgaard  Foto: DepositPhoto

På Hospice blev min mor set som 
et menneske – ikke en patient

Livskvalitet i den sidste tid:

Ninna Wie Nielsens mor blev kun 48 år. Hun døde af lungekræft, der havde 
bredt sig efter et voldsomt forløb. Men de pårørende vil altid huske tilbage 
på de sidste døgn af hendes liv med stor taknemmelighed – de blev nemlig 

tilbragt på et hospice, der satte livskvaliteten i den sidste tid i højsædet.
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”Min mor talte meget om, hvor hårdt det 
havde været at passe min mormor i den 
sidste tid. Der var ikke personale til rådig-
hed – dem skulle man ringe efter. Der var 
ikke ro på. Da min mor blev syg i somme-
ren 2015 talte vi meget om, hvordan den 
sidste tid kunne ende med at blive, og dér 
var vi enige om, at hvis vi fik muligheden, 
så ville hun gerne på hospice,” siger Ninna 
Wie Nielsen.

Det nåede moren som bekendt.

”Bare modtagelsen var fantastisk,” husker 
Ninn Wie Nielsen, ”Man starter med at gå 
ned ad en lang gang, når man kommer ind 
på Hospice Fyn. Noget af det første, man 
møder, er en piedestal. Hvis der har været 
et dødsfald på hospice, så har personalet 
skrevet en lille tekst om den, der er gået 
bort. Det var simpelthen så smukt og så 
rigtigt – og min mor fik naturligvis også en 
tekst, da hun gik bort.”

Rummelighed og ro
For Ninna Wie Nielsen og hendes familie 
er der ingen tvivl om at de sidste par døgn 
på hospice øgede morens livskvalitet i den 
sidste tid af hendes liv. 

”Min mor fik jo sit eget værelse. Man skulle 
ikke igennem en hospitalsstue med andre 
syge. Her kunne vi trække os og her kunne 
vi være – og gøre, hvad vi ville. Vi kunne 
være i ro, vi kunne bestille pizza. Vi har en 
meget stor familie og der var plads til os 
alle sammen,” fortæller Ninna Wie 
Nielsen.

”Der var også et rum med et stort badekar, 
hvor man kunne slukke lyset og få tændt 
en stjernehimmel, og det var både for den 
syge og for de pårørende, fik jeg at vide, da 
vi blev vist rundt,” husker Ninna Wie 
Nielsen, der også husker hvordan en 
medarbejder lagde armen om hende på 
rundvisningen.

”Jeg følte mig virkelig set og mærket lige 
dér. De sidste par døgn på palliativ afdeling 
i Odense havde jeg stort set ikke sovet, så 
jeg har helt sikkert lignet en hængt kat,” 
siger hun.

Fra morens værelse var der udgang direkte 
ud i naturen. Her kunne de pårørende søge 
ud, hvis de havde brug for luft og ro. Dét 
gjorde Ninna nogle gange. 

”Der var bare en helt anden, ja … ro over 
det hele. Det var den bedste beslutning, vi 
kunne have truffet; at give min mor de 
sidste døgn af hendes liv på hospice.” 

Hospice Fyn
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Ninna Wie Nielsen og hendes mor

Henvisning til hospice

I den nye sundhedsaftale, der netop er blevet indgået af et bredt 
flertal i folketinget, står der følgende om henvisning til hospice:
”Hospitaler og praktiserende læge kan henvise patienter til op-
hold på hospice, hvis patientens symptomer ikke kan lindres på 
det basale palliative niveau. Helbredende behandling skal være 
ophørt og der skal være udfærdiget terminal erklæring. Behand-
lingsniveauet skal være afklaret. Den henviste skal ønske ophold 
på hospice og være informeret om andre muligheder for støtte 
og ophold. Det er muligt at ønske flere hospicer. Hvis man vælger 
det, så oplys venligst patientens prioritet. Hospicerne koordinerer 
visitationen indbyrdes. Det vil sige, at det hospice, der har 1. priori-
tet, vurderer, om de kan tilbyde en plads inden for få dage. Er det 
ikke muligt, konfereres med det hospice, der har 2. prioritet. Er der 
behov for en hurtig plads, tilbydes den første ledige plads på et af 
de prioriterede hospicer.”
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Det er glædeligt, at flere overlever 
kræft – men livet skal også være værd 

at leve efter kræftbehandlingen.

Pernille Slebsager, afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse
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150.000 har 
senfølger efter kræft 

– her er fire veje til at 
hjælpe dem bedre

60 procent af kræftpatienter lever med senfølger efter 
sygdommen. Men få ved, hvor de kan få hjælp, og der er i dag 

hverken tilbud til alle eller ensartethed på tværs af landet
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RÆTHED, ANGST for tilbagefald, depression, søvnproble-
mer, seksuelle problemer, inkontinens, hukommelses- eller 
koncentrationsbesvær, smerter.

150.000 personer i Danmark har oplevet eller lever med 
senfølger efter kræftbehandling, og alt for mange oplever at stå 
alene.

I Kræftens Bekæmpelse er vi på Kræftlinjen og i vores kræftråd-
givninger i hele landet jævnligt i kontakt med kræftpatienter, 
der har senfølger efter deres kræftbehandling med stor indvirk-
ning på deres livskvalitet.

En af dem er Bente, som har haft brystkræft. Hun siger:

”Hjælpen i kræftforløbet er fantastisk. Når man er syg, så er der 
virkelig fokus på patienten. Senfølgerne efterfølgende står man 
rigtig meget alene med.”

Selvom Bente er kræftfri efter et intenst behandlingsforløb, har 
behandlingen sat dybe spor, som hun oplever at stå 
alene med.

Hun kæmper med lymfødem – det vil sige; store 
væskeophobninger – i brystet, armen og hånden 
i den side, hvor hun er blevet opereret. Hun har 
sitrende føleforstyrrelser i fingrene, smerter i 
leddene og overvældende træthed selv ved de 
mindste aktiviteter.

En anden kræftpatient 
Karsten, som er blevet 
opereret for kræft i 
mandlerne, fortæller, at 
han kort og godt føler 
sig efterladt alene på 
perronen uden hjælp 
efter sin operation og 
efterfølgende 
strålebehandling.

”Jeg begynder at koge op i huden, og det brænder inde i munden. 
Jo, nogle havde fortalt, at jeg ville få senfølger, men hvornår? 
Under behandlingen var jeg jo så fokuseret på alt det, jeg skulle 
igennem.”

Ved ikke, hvem de skal kontakte
Desværre er Karsten og Bentes historier ikke enestående.

Vores Barometerundersøgelse fra 2019 viser, at knap 60 procent 
af alle kræftpatienter lider af senfølger 2,5 år efter behandlin-
gen. Af dem, der har haft behov for hjælp, angiver mere end 
halvdelen, at de i mindre grad eller slet ikke har fået opfyldt 
deres behov for hjælp til fysiske og psykiske senfølger.

Patienterne mangler både information og viden om senfølger – 

og mange føler sig på bar bund i forhold til, hvem der skal 
kontaktes for at få hjælp.

48 procent siger, at de i mindre grad eller slet ikke kender til 
hvilke tegn på senfølger, de skal være opmærksomme på. 29 
procent ved ikke, hvem de kan kontakte, hvis de oplever tegn på 
senfølger.

Behov for oprustning
Tallene og patienthistorierne taler desværre deres tydelige 
sprog. Det er positivt, at flere regioner i de seneste år har afsat 
midler til området – men der er i dag hverken tilbud til alle eller 
ensartethed på tværs af landet, og det bidrager til ulighed, når 
man som patient oplever at skulle kæmpe for at få hjælp.

Der er et meget stort behov for oprustning.

Her er vores fire anbefalinger til, hvordan der kan skabes en 
bedre hverdag for kræftpatienter med senfølger:

1. Ensartethed på tværs
Der brug for nationale retningslinjer for opsporing, 
diagnostik og behandling af senfølger.

Der er skabt meget viden i de senere år – bl.a. i de 
nationale forskningscentre for senfølger – der kan 

danne grundlag for retnings-
linjerne. Og der er brug for, at 
alle fem regioner etablerer 
senfølgeklinikker med ensar-
tede forskningsbaserede 
tilbud. Det vil betyde, at 
patienterne – uanset hvor de 
bor i landet – får samme gode 
hjælp.

2. Samarbejde og tydelig 
ansvarsfordeling mellem sektorer
Det tværsektorielle arbejde mellem sygehus, almen praksis og 
kommune skal styrkes, så patienterne ikke sendes rundt i syste-
met. Det skal aftales lokalt, hvem der gør hvad – og hvornår. I 
dag oplever patienterne, at det i alt for høj grad er deres eget 
ansvar i en i forvejen svær tid.

3. Systematisk afdækning af senfølger
I opfølgningsforløbet skal der spørges systematisk ind til senføl-
ger hos patienten – og det skal ske løbende, da senfølger kan 
opstå år efter endt behandling.

Derfor er det vigtigt, at både social- og sundhedsfagligt perso-
nale er klædt på med nyeste viden om forebyggelse, diagnostik 
og behandling af senfølger. Det vil betyde, at senfølger findes 
tidligt og bedre kan afhjælpes.

DEBAT

T

Patienterne mangler både information 
og viden om senfølger – og mange 

føler sig på bar bund i forhold til, hvem 
der skal kontaktes for at få hjælp.

Pernille Slebsager, afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse

KRONIK
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4. Patienterne skal klædes bedre på
Der skal gives bedre information om mulige senfølger under og 
efter kræftbehandlingen. Ellers bliver det for svært for patien-
terne at vurdere, hvilke gener og symptomer, de skal reagere på 
- og hvilke, der kan være tegn på senfølger eller tilbagefald af 
sygdommen.

Med corona-epidemien så vi, hvor hurtigt og hvor godt vi løfter i 
samlet flok, når vi har et fælles mål. På ingen tid etablerede man 
regionale corona-senfølger-klinikker, procedurer for henvisnin-
ger – og klar information til borgerne om hvilke tegn, man skulle 
holde øje med – og hvor man skulle søge hjælp.

Hurtigt var vi danskere klar over, hvad senfølger efter corona var, 

og vi var trygge ved, at der var hjælp at hente hos 
fagprofessionelle.

I Danmark kæmper mange tusinde kræftpatienter med senfølger, 
som præger deres hverdagsliv efter sygdommen. De oplever 
desværre at stå alene.

Det kan vi ikke være bekendt.

Det er glædeligt, at flere overlever kræft – men livet skal også 
være værd at leve efter kræftbehandlingen. 

Debatindlægget er oprindeligt bragt på Sundhedsmonitor.dk i 
august 2021. 

KRONIK
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Grøntsager er vigtig ingrediens i en sund hverdagskost. Grøntsager (og 
frugter) indeholder mange vitaminer, mineraler og kostfibre. Især grove 
grøntsager med højt fiberindhold har gavnlig effekt og det er derfor 
godt at arbejde med basis i grove grøntsager og blot supplere med de 

finere grøntsager, der har lavere indhold af fibre.

DET GRØNNE 
SKAL VÆRE NEMT 

AT GÅ TIL

Tekst: Malene Iskov, diætist    Foto: Malene Iskov, DepositPhoto

et er vigtigt at spise forskellige slags 
grøntsager, da de bidrager med forskellige 
næringsstoffer. Røde og orange grøntsa-

ger indeholder blandt andet betacaroten 
(vitamin A), mens de mørkegrønne grøntsager 
blandt andet indeholder calcium, folat og jern. 

Bælgfrugter er også grøntsager og er en god 
kilde til protein. Hvis man vælger en planterig 
kost med begrænset mængde kød, spiller 
bælgfrugter en særlig rolle i forhold til at 
dække behovet for protein.

Fødevarestyrelsen anbefaler 600 gram grønt og 
frugt dagligt. Alle grøntsager tæller med. Det 
gælder også frosne grøntsager og grøntsager 
på dåse som tomat og bælgfrugter. Kartofler 
tæller ikke med i regnskabet, men det er stadig 
sundt at supplere med kartofler. 

For at opnå 600 gram grønt og frugt hver dag, 
er det en god ide, at tænke det grønne ind i alle 
dagens måltider og at gøre det nemt at gå til.

Ideer til at få grønt og frugt ind i dagens 
måltider

Morgen: Pift omeletten op med grønt. Brug 
frugt som topping på dit surmælksprodukt 
eller på din grød. Top din ost eller pålæg med 
skiver af agurk, tomat eller peberfrugt. Drik en 
greenie eller en smoothie

Frokost: Spis en frokostsalat – brug for eksem-
pel grønne rester fra den varme mad. Spis 
gnavegrønt til dit måltid. Fyld sandwichen op 
med grønt. Top dit pålæg med grønt. Fyld 
halvdelen af tallerkenen med grønt fra buffe-
ten. 

Aften: Fyld halvdelen af tallerkenen med 
grøntsager. Tilsæt grøntsager i farsretter og 
sammenkogte retter.

Snackmåltider i løbet af dagen: Vask, skræl 
og skær grønt og frugt, så det står klar, når den 
hurtige sult melder sig. Lav en hummus eller 
dressing og spis det til stave af grønt. Spis et 
surmælksprodukt eller grød toppet med frugt 
og bær.

D

KOST
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Grove grønsager
Indeholder 2-6 gram kostfibre pr. 100 gram.

• Rodfrugter, for eksempel gulerod, rødbede, selleri, 
persillerod og pastinak 

• Kål, for eksempel broccoli, blomkål, rosenkål, 
spidskål, hvidkål, rødkål og grønkål 

• Bælgfrugter, for eksempel bønner, linser, kikærter 
(6-18 gram fibre pr. 100 gram)

18
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Grøn kartoffelsalat, fire personer
Kartofler suppleret med fiberrige og proteinrige 
grøntsager og bælgfrugter

• 500 gram nye kartofler
• 2 deciliter grønne ærter
• 1 dåse kikærter, 240 gram
• 100 gram grønne asparges 

 
Marinade

• 1 teske dijon sennep
• 1 spiseske citronsaft
• 2 spiseskeer olivenolie
• 2 spiseskeer hakket dild
• ½ teske salt
• Friskkværnet peber

Vask kartoflerne og kog dem med skræl til de er 
møre i saltet vand

Rør marinaden sammen

Hæld vandet fra kikærterne og bland marinaden 
sammen med kikærterne

Skær de grønne asparges i små stykker 

Hæld vandet fra kartoflerne 

Bland alle dele sammen

Nyd kartoffelsalaten kold eller varm

KOST
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Salat af spidskål med vand
melon og feta, fire personer
En lækker salat med den fiberrige og sprøde 
spidskål

• 1 spidskål (eller sommerhvidkål)
• 2 spiseskeer olivenolie
• 1 spiseske citronsaft
• 400 gram vandmelon i tern
• 100 gram feta
• 50 gram solsikkekerner, ristede
• ½ bundt mynte eller anden frisk krydderurt

• Marinerede løg
• 1 stykke rødløg
• 2 spiseskeer eddike
• 1 spiseske flydende honning
• 1 spiseske olivenolie

Skær rødløg i tynde skiver 
Bland eddike, honning og olie med rødløg og sæt 
på køl
Snit spidskål i tynde strimler
Skær vandmelon i tern
Rist solsikkekerner på en tør pande eller i ovnen
Bland olie og citronsaft og vend det sammen med 
spidskål og vandmelon
Pynt med feta, krydderurter og solsikkekerner

Fine grønsager 
Indeholder max 1,5 gram kostfibre pr. 100 gram.

• Tomat, agurk, peberfrugt og squash 
• Bladgrøntsager, for eksempel salat, bladselleri  

og spinat 
• Svampe, for eksempel champignons

20
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Grøn kødsovs, fire personer
Det er nemt at tilsætte en god portion grøntsa
ger i sammenkogte retter

• 1 spiseske olie
• 2 løg
• 1 dåse hvide bønner, 240 gram kogte bønner
• 300 gram hakket oksekød
• 3 gulerødder
• 1 dåse tomat
• ½ liter bouillon
• 1 spiseske oregano
• 1 spiseske paprika
• 1 tsk salt
• Majsstivelse eller hvedemel til jævning

Svits løg i olie til de er let brune

Tilsæt hakket kød og svits videre til alt kødet har 
taget farve

Hæld bønnerne ud af dåsen og skyl dem i en sigte 
under vandhanen. Hak bønnerne i en foodprocessor 

eller minihakker til de er finthakkede. 

Skræl og riv gulerødderne fint. 

Tilsæt bønner, gulerødder, 
krydderi og dåse tomat

Lad retten simre i 20 
minutter. 

Jævn med majsstivelse 
eller hvedemel og smag 
til med salt og 
krydderi. 

Server med ris eller 
kartofler og en lækker 

sprød salat.  Prøv f.eks 
spidskålss alaten.

21
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NY RAPPORT: SOCIAL ULIGHED  
I KRÆFTOVERLEVELSE
Den årlige rapport ’ Kræft i Danmark’ – i år udkommet for tredje 
gang – viser, at der er stor social ulighed at spore i kræftoverlevel-
sen. Tallene viser, at chancen for at overleve kræft er markant højere 
for folk med lang uddannelse (videregående uddannelse) end kort 
uddannelse (folkeskole). Har man en lang uddannelse, er chancen 
for at være i live fem år efter kræftdiagnosen 77 procent. Har man 
en kort uddannelse, er chancen for at være i live 61 procent. 
Rapporten viser også, at der er udfordringer i forhold til tidlig 
opsporing og diagnosticering.

Udfordringerne med opsporing, diagnosticering og social ulighed 
fylder, men ifølge Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræf-
tens Bekæmpelse, er der også meget, der peger i den rigtige 
retning.

”Den historie, vi fortæller med tal og data i dette års ’Kræft i 
Danmark’, er på flere områder opløftende. Vi bliver stadig bedre 
til at behandle kræft, og stadig flere lever med eller efter kræft,” 
siger han. 

SUNDHEDSAFTALE MED 
GODE INTENTIONER
I slutningen af maj blev der indgået en ny sundheds-
aftale med et bredt flertal på Christiansborg. Over-
skriften på sundheds reformen er ’Et 
sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen’ 
og hovedformålet er at ruste det danske sundheds-
væsen til et stigende antal ældre og patienter med 
kroniske sygdomme og psykiske lidelser. På 
kræftområdet ligger der i sundhedsaftalen intentio-
ner om mere sammenhængende behandlingsforløb.

Partierne Venstre, SF, Radikale, Enhedslisten, 
Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, 
Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristen-
demokraterne samt seks løsgængere, som indtil for 
nylig var DF’ere, er med i aftalen. 
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HVEM STÅR BAG 
PATIENTFORENINGENS MAGASIN?
Det er der flere, de gør. Redaktionen består af Patientforeningen og freelancejourna-
list og forfatter Simon Kratholm Ankjærgaard, der står for at skrive de fleste artikler 
og redigere bladet. Derudover er der regelmæssige bidrag fra blandt andet diætist 
Malene Iskov.

Simon Kratholm Ankjærgaard er 48 år og har arbejdet som journalist tæt på 30 år. Han 
har været ansat i Berlingske Media i et par årtier og var af flere omgange forbi hjemlø-
seavisen Hus Forbi, i den seneste omgang som redaktør, inden han i 2013 valgte at gå 
sine egne veje og blive freelancer. Ved siden af arbejdet med Patientforeningens 
magasin, skriver Simon Kratholm Ankjærgaard bøger, holder foredrag og laver 
podcast. 

Magasinet bliver layoutet af grafiker Ebbe Tingbjerg Damsgaard, der har sit eget 
bureau og i en årrække har arbejdet for Patientforeningen Lungekræft (med Simon 
Kratholm Ankjærgaard). 
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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 2022.

Som patientforening håber vi, at I vil hjælpe os med at få 
indsamlet nok gavebreve, så vi får mulighed for at søge 
momskompensation for 2021. 

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.


