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1. Intro
Jeg er Karen, og jeg er kræftramt. Det er sådan, det er, og
min eksistens er i fare, stadigvæk. I fare er eksistensen nu
altid, for dels kan vi dø pludseligt og helt uventet, dels kan
vi leve så uærligt, at vi er som døde levende. Mit liv føltes
stærkt og autentisk, da jeg blev ramt. Jeg var nyforelsket,
havde meningsfulde opgaver i mit arbejde som psykolog,
blev måske mormor inden så længe. Jeg var meget glad
for livet. Og så – bum!
Jeg havde mest lyst til at vende mig imod det. Jeg skulle
vænne mig til det. Og min venneliste skulle vise sig at blive udfordret – og udvidet.
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2. Livet
Livet er den første gave, du får i livet. Og måske den eneste gave, du skal af med igen. Glæden ved at have fået
denne gave kan være så stor, at alt andet kan overkommes. Min fætter tog til sin mors dødsleje for at tage afsked; ikke fordi hun havde været en god mor for ham, slet
ikke. De havde heller ikke haft kontakt med hinanden i
mange, mange år. Nej, han tog af sted til hendes dødsleje,
fordi hun trods alt havde givet ham livet. Og livet var han
så glad for. Men ud over at være en gave, vi kan være glade for, er livet også bare det, der sker, mens vi lægger store planer. Livet er hverdag og trummerum, livet er vores
omgang med de mennesker og måske dyr, vi holder af.

Om at leve din livshistorie
Jeg var engang til et bryllup i en familie, hvor sorg og død
havde sat sine spor. En kvinde i familien holdt på den baggrund en fantastisk tale til brudeparret. Hun nævnede
blandt andet den gængse forestilling om, at når ulykken
melder sin ankomst, som når vi bliver alvorligt syge, ja så
tager vi vores liv op til revision, og så beslutter vi os for at
gennemføre den store rejse til Afrika eller til at bo et andet sted. Kort sagt at gøre dét, vi altid har villet. Men nej,
understregede hun i sin tale: Det må dreje sig om, at vi efter revisionen – igen – kan konstatere, at vi allerede lever
det liv, vi ønsker. At der ikke er noget at lave om.
Den tale har jeg tænkt på mange gange siden. Den
fortæller så smukt om det enkelte menneskes helt almindelige liv, hvor glæde og sorg, begejstring og skuffelse
skiftes og krydser spor og danner den mosaik af levet liv,
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som efterhånden bliver til en livshistorie. Bliver til din livshistorie.
Kræften bliver også til en del af din livshistorie. Selve
diagnosen. Alle facetterne. Overraskelserne. Hvordan du
tager det. Hvordan du sørger, græder, kæmper og indimellem også ler og glemmer det hele. Det bliver dit liv og
efterhånden til din livshistorie. Du skal bære det med dig
alt sammen, hvor tungt eller let, hvor vanskeligt eller sejrrigt det end bliver.

Hvorfor får du kræft?
Jeg har haft den tanke, at kræften kunne vokse sig stor til
en knude, fordi jeg igennem en længere periode ikke havde levet autentisk. De sidste fem år af mit liv, før kræften
ramte mig, havde været vanskelige. Ikke at det er en entydig forklaring, men det er alligevel en tanke, der har optaget mig efterfølgende. Jeg levede sammen med en pasningskrævende, kræftsyg, nyresyg og diabetisk mand, og
familieforholdene var i det hele taget vanskelige. Jeg følte
mig forkert og uønsket, og jeg lod stå til, mens min arbejdsevne dalede støt. På den næstsidste dag i vores samliv sad jeg og ventede, alene, på at få svar på en biopsi af
en knude i mit bryst. Han var taget på arbejde. Beskeden
var foreløbig god dengang. På den sidste dag havde vi
bryllupsdag. Det glemte han. Jeg flyttede med hjælp fra
mine voksne børn. Og fik kort efter konstateret brystkræft.
Hvorfor? Det kan jeg aldrig få at vide, men jeg har ofte
bagefter tænkt, at jeg ikke igen kommer til at leve så
fjernt fra mit autentiske jeg.
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3. Eksistenstanker
Jeg kalder mig midt i alt dette for eksistenspsykolog. Men
hvad kan det dog hjælpe? Hvorfor gør jeg dét? Ja, jeg har
siden min ungdom været glad for de eksistentielle tanker
og ideer. Dette citat fra Karen Blixen kan jeg godt lide:
“Jeg synes, jo længere jeg lever, at Sandhed for
mig er det første af alt; jeg tror ikke at nogen
Mennesker kan være lykkelige undtagen i Forhold, som de, bevidst eller instinktivt, har valgt
som Udtryk for deres virkelige Natur.”1

Det er vigtigt for mig at være autentisk. Det har altid været vigtigt for mig at kunne være mig og at kunne være
den samme, uanset hvor og med hvem jeg befinder mig.
Jeg tager afsæt i, at vi mennesker er. Det lyder måske umiddelbart som en selvfølge, for selvfølgelig er vi til. Men
det er alligevel noget andet, fordi dette at være forudsætter et ønske om at træde i eksistens, at træde frem, at blive synlig som den, man er. Igennem hele mit liv har dette
at kunne være den, jeg er, været helt afgørende for mig.
Dét, der er indeni, skal også have lov at være udenpå. Og
omvendt skal dét, der bare tager sig ud, som bare er noget ydrestyret, ikke fylde noget i mit liv. Det skal derimod
det indrestyrede. Jeg har kæmpet for det – og oftest vundet. Det lykkes for mange mennesker i løbet af livet at nå
frem til dette at kunne være sig selv. For en kræftsyg er
det i særlig grad vigtigt. Tænk oven i sygdommen med al
dens lidelse og frygt at skulle kæmpe med forstillelse? At
skulle lade som om?
Den eksistentielle forståelse er egentlig særlig god under sygdom. Forståelsen bygger nemlig på den antagelse,
at mennesket har nogle dilemmaer og livsvilkår, som vi li10
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vet igennem må forholde os til for at være på vej med os
selv, for at kunne træde i eksistens. At blive kræftramt må
siges at være et livsvilkår, som kalder på noget. På fx at
skulle forlige sig.
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4. De store spørgsmål i livet
Livet byder på dilemmaer, påstår jeg. Men hvilke dilemmaer kan du spørge. De fire dilemmaer – eller fire store
livsspørgsmål, som jeg kalder dem – er:
Spørgsmålet om frihed: Dette, at vi på den ene side har alle muligheder og kan gøre lige, hvad vi vil, og på den anden side altid har et hensyn at tage til andre, fordi det giver mening for os.
Spørgsmålet om mening: Dette, at vi på den ene side ikke
har en overordnet mening med livet, fordi vi alligevel lever
så kort i en universel sammenhæng, og på den anden side
er indrettet sådan, at vi forsøger at finde – og at skabe
mening i vort liv som sådan, i vore handlinger, vore oplevelser, vor skæbne.
Spørgsmålet om aleneværen: Dette, at vi på den ene side
er helt alene med os selv, fordi der er sider af tilværelsen,
vi ikke kan dele med nogen som helst, hvor gerne vi end
ville, og på den anden side er socialt indstillede og opsøger relationer, fordi det giver mening.
Spørgsmålet om død: Dette, at vi – som det eneste helt
sikre i livet – ved, at vi skal dø, og på den anden side ikke
kan bære tanken, fordi det virker meningsløst, at livet bare slutter.
Jeg påstår ret hårdnakket her, at du er fri, ønsker mening,
er alene og skal dø! Det sidste står ikke til diskussion, men
hvad med de andre påstande? Derudover påstår jeg i virkeligheden også, at disse fire store spørgsmål forklarer
12
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det meste. At du i dit liv er udfordret af at få disse fire store spørgsmål balanceret på en måde, så det bliver det rette for dig, så du eksisterer. Så du er. Mens du gør dette,
kan du så skabe noget i livet. Du kan opleve noget. Og du
kan forlige dig med alt dét, det (kun) bliver til.
Midt i dette levede liv risikerer du at få kræft. Kræft
bliver et vilkår i dit liv, som du må finde ud af at forlige dig
med. Kræft kommer til at skærpe din eksistens, din eksistentielle opmærksomhed.
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5. Frihed: Hvor fri er du egentlig?
Bagefter kan jeg sagtens indse, at jeg har tænkt over min
frihed på en naiv måde, en uskyldig måde. Jeg var fri til at
gøre hvad som helst, blot skulle jeg tage hensyn til andre.
Dette ’andre’ indbefattede ikke kræft. Jeg havde simpelthen ikke kalkuleret med, at der i ’andre’ også kunne husere en livstruende sygdom. At bære kræftdiagnosen gjorde
mig jo ufri. Pludselig kunne jeg ikke bare gøre, som jeg ville. Jo, jeg kunne godt rejse på ferie til Lucca i Italien med
kroppen fuld af kemo, men af lægens ansigtsudtryk kunne
jeg udlede, at det ville være forrykt at gøre. Så det fik vente til foråret, der endelig kom på den anden side af kemoen. Og jo, jeg kunne godt løbe rundt om søerne i fuldt firspring; ingen andre mennesker forhindrede mig i det, og
det ville afgjort ikke støde nogen i min nærmeste omgangskreds heller – men jeg kunne jo ikke, for pokker!
At have sin frihed er et spørgsmål om at kunne gøre lige præcis dét, man har lyst til – og kan. Denne lille tilføjelse – dét man kan – bliver en integreret del af, hvem man
er. Jeg er Karen, og jeg kan ikke alt dét, jeg gerne vil. Se, den
var ny, og jeg blev nødt til at affinde mig med denne nye identitet.
En anden side af frihedsvilkåret var dog positiv. For hensynet til andre blev taget op til overvejelse. Ikke at jeg har
brugt mit liv på at bukke og skrabe og altid spørge de andre først for at vise hensyn. Slet ikke. Men det blev så
klart, så rent for mig, hvor og hvornår jeg virkelig ikke behøvede at tage hensyn, og hvor jeg omvendt vitterlig gerne ville gøre det, fordi alt andet ville være dårlig attitude.
Jeg var helt, helt klar over min frihed til at blive hjemme
14
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juleaften, fordi jeg havde de ondeste smerter af kemo. Før
kræften var jeg taget af sted og havde gerne haft det forfærdeligt for at skjule over for familien, at der var noget,
jeg ikke magtede. Vi har nogle gange også truffet meget
hurtige beslutninger om at gøre noget rart for os selv –
kæresten og jeg. Vi har ofte gjort det med henvisning til,
at vores mor jo ikke er her, underforstået at ingen står
med en løftet pegefinger og moraliserer over, hvad der er
sundt, godt, rigtigt, klogt, normalt osv. Den fandenivoldskhed har været så forfriskende at mærke. Igen kan
jeg ikke sige, at jeg manglede temposkift og fremadrettet
handling i mit liv, før jeg blev sygepasser og senere selv
blev syg, og især hensynet til, om andre skulle få ondt et
vist sted over fx ødselhed eller dygtighed, var jeg ret ligeglad med. Men min nænsomme hensyntagen til andre er i
virkeligheden blevet større, mens jeg til gengæld er blevet
(endnu) mere ligeglad med, hvad andre måtte tænke om
mig og mine.
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6. Mening: Kan du finde mening i din
diagnose?
“Den der kender sit hvorfor? kan tåle et næsten
hvilket som helst hvordan,” 2

skriver Nietzsche. Se, det kunne være belejligt, om det hele vejen igennem var så simpelt, at vi kan komme til at
kunne tåle hvad som helst. Der er meget, en kræftsyg skal
kunne tåle. Oven i de psykologiske faktorer er der sygdommen i sig selv og alle de bivirkninger, der opstår ved
behandlingen. Jeg tror, rigtig mange sætter fokus på behandlingen og så finder egen mening i den ved fx at tænke: “Når jeg er så dårlig af kemo, så er det ok, for det er
med til at gøre mig rask igen.”
En eksistentiel indvending kunne her være, at du vender Nietzsches sætning rundt, fordi du begynder med at
fokusere på dét, du skal kunne (at blive dårlig af kemo) i
stedet for at fokusere på, hvem du er. Nietzsche siger, at
det begynder med at kende sit hvorfor. Ikke sygdommens
hvorfor, men dit eget personlige, helt private hvorfor.
Hvorfor er du? Hvorfor er jeg, Karen? Ikke “hvorfor er jeg
Karen?” Nej, “hvorfor er jeg, Karen?” Hvorfor er du den,
du er? Rigtig mange bøger om kræft har entydige
anvisninger på, hvad og hvordan du skal gøre, når nu du
har kræft. Nietzsches ord har ikke noget specifikt med
kræft at gøre. Han stiller et spørgsmål, som klinger godt
hos nogle, mens det hos andre er det rene idioti.
I mine øren er det nonsens at martre sig (længe) med
ordene direkte forbundet til kræftsygdommen: Hvorfor
har du fået kræft? Ja, jeg ved det ikke, og kommer ikke til
at vide det. Dertil er lægevidenskaben måske endnu i sin
16
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vorden, og uanset hvad – jeg får ikke svaret, så enten kan
jeg vedblivende gætte, eller også kan jeg lægge det til side. Hvad skulle jeg få ud af at gætte og gætte og gætte,
som jeg i øvrigt selv gjorde meget længe? Du er optaget
af hvorfor; det er indlysende. Det er sådan, det er. Bær over med dig selv og dine nytteløse grublerier her. Mennesket vil så gerne finde en mening med alt, et svar på hvorfor. På et tidspunkt kan du måske lægge det til side – du
får aldrig et entydigt svar på, hvorfor du fik kræft. At forlige sig med dette kan være en meningsfuld opgave.
Men tilbage til det mere generelle hvorfor. Hvorfor er du
til? Her kan ingen videnskab forventes at bidrage med et
svar. Her kan kun du selv søge efter et svar. Det er min erfaring, at svaret altid vil være foreløbigt. At du ikke som
afsluttet svar, som ende på en omfattende undersøgelse,
kan svare entydigt og sikkert, som jeg fx gjorde midt i tyverne: “Jo, jeg er til, fordi jeg skal vise verden, at en kvinde
kan blive kampsoldat.” Jeg funderer over svaret. Igen og igen. Og for mig har det været en styrke midt i sygdommen at have grundet over dette hvorfor længe, længe før
jeg blev syg. På en eller anden måde kan jeg godt finde en
mening i, at jeg blev syg. Også dér har jeg måske en opgave at udrette.
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7. Aleneværen: Du er alene, når det
kommer til stykket
Jeg lå alene en juleaften, og det lyder så sørgeligt. Det var
det lykkeligste for mig at få lov til. Jeg var ganske ødelagt
af kemo og havde ondt, og jeg måtte sende afbud til min
gamle familie, far, mor og to voksne børn, fordi jeg hellere
ville være alene. Enkelt og sandt for mig. De blev kede af
det, men det måtte de så blive. Min kæreste, som planlagt
skulle til sin familie, ønskede at blive hos mig. Jeg understregede, at den bedste gave, han kunne give mig, var at
tage af sted, så jeg ikke oven i min kvide skulle være årsag
til, at han fik en juleaften som sygepasser. Sært eksempel,
måske, men jeg var så klar i tanken om, at jeg måtte være
alene. Jeg ønskede det ikke i sig selv, men omstændighederne gjorde det nødvendigt. Og hans dilemma var i øvrigt, at det var vanskeligt at afgøre, hvad der var det bedste for mig, for ham og for os. Han valgte det bedste for
mig.
Men en ting er at være alene, når du gerne vil. Noget
andet er at være alene, også når du ikke vil. Denne aleneværen har ikke så meget med den fysiske væren alene eller væren sammen med andre at gøre. Jeg følte mig juleaften stærkt forbundet med hele min familie, som ikke var
ved siden af mig. Og jeg glemte rent min aleneværen, da
min kæreste, hjemkommen og opmærksom, ringede til
vagthavende på Onkologisk Afdeling og formelt, venligt
og roligt redegjorde for min smertesituation for at høre,
om han skulle ændre doseringen? Jeg var hensat til barnets synken tilbage i dynerne, når en voksen tager affære
ved sygdom.
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Til andre tider har jeg følt mig sært alene selv i selskab. Det ville være så nemt, om jeg kunne skrive guidelines for, hvad familie og venner skal gøre for den kræftsyge. Hvad den syge selv skal gøre. Det er ikke muligt, for
hvad der er rigtigt for den ene, er måske forkert for den
anden. Men de andre kan i hvert fald spørge helt enkelt,
hvad de kan gøre. Ikke én gang, ikke to gange, men igen
og igen.
Jeg erfarede, at rigtig mange mennesker i min omgangskreds, i de nærmere og fjernere cirkler, spurgte én
gang. Bum. Og det var så det. Hvis jeg ikke var parat lige
den dag, de foreslog, var min chance forpasset. Eller jeg
glemte måske en fødselsdag, fik ikke svaret på en mail eller ringede aldrig tilbage på en telefonbesked. Mennesker
vil gerne være der for dig, når det passer dem, og måske
er de for bornerte til at spørge igen, måske er de bare dovne. Eller de synes, at du trods sygdom også burde være
der for dem. Det er ikke til at vide, men en kræftsyg har ikke altid, sjældent faktisk, kræfter til at vende tilbage og
tage en tråd op. En kræftsyg har sig selv og sin sygdom,
mens andre har deres, og hvad dertil hører. En god veninde kan dagen efter din diagnose, som hun er blevet betroet under fælles gråd, måske skrive på sin Facebook-væg:
“Øv, har forstuvet en finger!” Og du tænker, at nej, hun
har mistet sin forstand ud over sin empati og proportionssans selvfølgelig, men du erfarer alligevel af andre aktiviteter, at det har hun ikke. En anden god ven undlod at
kontakte mig, fordi hans kæreste ville blive jaloux. Min
gamle far på 87 år afviste blankt at have med det at gøre.
Han kunne ikke.
Mennesker er sig selv nærmest, og din sygdom er for
de fleste andre netop din og ikke noget, der står øverst på
19
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deres dagsorden. Et andet eksempel var familie, der kun
magtede korte visitter, fordi det ikke var til at holde ud at
være sammen med mig. Jeg var dårlig, hang med næbbet,
havde ondt, svedte voldsomt. Og for nogle er det angstprovokerende at være helt tæt på det uperfekte, på det
dødelige.
Jeg oplevede til gengæld også, hvad vedvarende venskab er. Hvad trofasthed vil sige. At være alene står i modsætning til at være i et forhold til andre mennesker, jovist.
Men at opleve sin gamle veninde træde i karakter som
den utrættelige figur, der ofte og især igen og igen stiller
sig til rådighed med en visit og måske en kage, hvis kvalmen tillader det? – var noget af det bedste, jeg oplevede.
Hun spurgte igen dagen efter, når jeg havde sagt nej tak
og havde foretrukket mit eget selskab.
En anden konkret hjælp var, at min datter orienterede
sig på bogmarkedet og bevarede og brugte sin akademiske evne til at sætte sig grundigt ind i sygdommen i de første måneder, hvor jeg ikke selv orkede at læse. Og hun
forhørte sig i sit netværk, der også indbefatter professionelle behandlere: “Hvad er det vigtigste at gøre her?” Et
tredje eksempel på udholdenhed var en professionel kontakt, som insisterede på at mødes med mig i lyset af, at
jeg var syg, og ikke tog et nej for et nej. Det blev overraskende meningsfuldt og uforglemmeligt for mig at mødes
med et menneske, der midt i min sorg og skuffelse kunne
rumme mig.
Jo, du er ikke alene, hvis du kan tage mennesker til dit
hjerte. Nogle rykker tættere på, andre rykker længere
væk af sig selv, eller fordi du af skuffelse må have dem lidt
på afstand. Jeg tilgiver gerne uformåen her; jeg er et uformående menneske selv.
20
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Min kæreste var og er helt, helt nær. Han har bevidnet
det hele og har holdt ud og med og om. Intet menneske
ville kunne gøre mere, end han har gjort. Og alligevel er
jeg jo alene. Han har ikke kunnet løfte min smerte fra mig,
og han har ikke kunnet bære halvdelen af min sygdom. Så
uanset alle gode, kærlige mennesker kan det eksistentielle vilkår ikke omgås: Du er alene. Når du er alene, når du
er sammen med andre. Til gengæld kan kræftsygdom måske gøre dig mere åben over for samhørighed. At opleve
følelsen af at høre sammen med et andet menneske er intenst. De fleste vil opleve det ved at få børn. Her er virkelig en relation, der bringer dig i samhørighed med et andet
menneske, og en relation der varer livet ud. Men kræftsygdom kan gøre dig (endnu mere) åben over for andre
mennesker også. Dette at turde lukke et andet menneske
helt ind i dit hemmelige rum. Hvis du har været lukket om
dig selv på grund af sårbarhed eller stejlhed eller begge
dele eller noget helt tredje, er dette at kunne være nær dit
kæreste menneske – ja, dyrebart. En gave at få for sådan
en som mig, langt om længe.
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8. Død: Skal du dø af det her?
Det er ikke til at komme udenom. Mennesker dør af kræft.
Mennesker dør også af at ryge, men kun et mindretal
trods alt, og du kan holde dig selv oppe på, at du er uden
for et bestemt mindretal. Det gælder ikke dig, når det
handler om rygning. Når det til gengæld handler om
kræft, er det vanskeligt at smyge sig udenom. Film, romaner og folkefortællinger gør meget ud af spørgsmålet til
lægen: “Hvor langt har jeg igen, doktor?” Mange anekdoter går på, om du nu også kan nå alt det, du skal, inden tiden rinder ud, inden du dør.
Moderne tiders sprog og videnskab fortæller det på en
anden måde. Du har fx 12 procents risiko på en 10-års
prognose. Det vil sige, at 12 ud af 100 kvinder som dig dør
af din kræftform, inden der er gået 10 år. Eller du har fx 17
procents risiko for tilbagefald på en 10-års prognose.3 Personligt har mine tanker kredset om noget helt andet og
mere konkret: Når jeg mon at blive 55 år? Kommer jeg til
at opleve mit barnebarn, som nu vitterligt er på vej – begynde i skole? Min søns 30-års fødselsdag? Min kærestes
60-årsdag om mange år? Og jeg kunne blive ved.
Du skal have et sted at gå hen med den slags tanker,
har jeg tænkt mange gange. Mine voksne børn var ikke så
parate. Min datter insisterede fra begyndelsen på, at jeg
ville klare den, dvs. besejre kræften. Og min søn spadserede hyggelige ture med mig, når jeg var i stand til at gå,
mens jeg gjorde mig umage for ikke at fremstå alt for ynkelig. Hvem fortæller du, at du er bange for ikke at nå den
næste runde fødselsdag? At du er bange for at dø? Jeg
fortalte det ved at spørge de andre, særligt udvalgte: “Er
du bange for, at jeg dør af det her?” Og de benægtede alle
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i forsøget på at indgyde håb, tror jeg. Misforstået hjælpsomhed, vil jeg kalde det, for jeg blev ikke mødt dér, hvor
jeg selv var: bange, fortvivlet, fuld af sorg. Eller måske var
de selv rædde som ind i helvede og benægtede derfor?
Kun ét menneske svarede ”ja” og græd sammen med
mig – min kæreste. Mange måneder senere delte vi også
frygten med hans bedste ven, som selv har haft kræft og
derfor kender frygten indefra. Vi sad nær Godthåbsfjorden i Grønland, og livet var – paradoksalt nok – smukt lige
da.
Det er en kendsgerning, at jeg dør. Derfor har jeg også bestræbt mig på at leve mit liv på en måde, så skulle jeg dø i
morgen, har alt været valgt på en måde, som jeg ville vælge igen i lyset af døden. Og det lyder vist fint og er også
flotte ord lige ud i luften. For sagen er, at jeg føler, at jeg
har travlt. Travlt som aldrig før. Der er så meget, jeg skal
nå, for hvis nu jeg på trods af gode prognoser dør om kortere tid af det her, så skal jeg i hvert fald have gjort sådan
og sådan. Indimellem er jeg heldigvis god ved mig selv.
Jeg venter på mig selv, kalder jeg det. Jeg viser overbærenhed: “Herregud, lille pige – du skal da også tage dig tid
til at være ked af det. Du skal tage dig tid til at fortvivle, at
sørge over det tabte – dit bryst, dit jernhelbred, din stålsatte kondition. Og din udødelighed.”
Sandheden er, at jeg først nu fatter, at ja, jeg skal dø.
Ingen vej udenom. Der er også en deadline for mig. Jeg
har fra diagnose til fuld erkendelse været ude i nogle svinkeærinder. Jeg har skubbet en del til side. Jeg har arbejdet
meget for at bedøve den værste smerte. Men nu ved jeg
det godt: Jeg skal dø. Gør det mig til et bedre menneske?
Ikke rigtigt. Gør det mig til et mere årvågent menneske?
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Ja, i høj grad. Mine sanser er stærkere end nogensinde.
Og jeg ved, der er meget at gøre. For mig selv og ved at
hjælpe andre.
Der skal være et sted at gå hen. Dette at få sin frihed stækket, dette at møde det meningsløse, dette at stå alene og
dette at skulle dø – det hører alt sammen med til det at få
kræft. Det giver mening for mig at være hjælper for et andet
menneske, der står i netop den situation. Jeg ved noget om,
hvor stor afgrunden kan virke. Jeg ved noget om, at himlen
dog stadig er høj.
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9. Mere praktisk: Hvad gør den syge og de
pårørende?
Vi har ofte talt om i min familie, hvad vi ville gøre, hvis en
af os fik kræft. Vi har haft en stærk holdning til kræft og til
ventetider og til omfanget af samfundsbetalte sundhedsydelser. Al denne ukomplicerede stillingtagen går så fuldstændig fløjten, når kræften flytter ind i dagligstuen.
Er det i øvrigt så interessant, hvad man kan gøre, når
man har fået kræft? Er de fleste alligevel ikke helt slået
ud, så man hellere skulle overveje, hvad der bare er godt
nok? Kan man være kræftramt og samtidig være i overskud? Nej, vel? Jamen, det er så netop dér, at de andre i
familien tager over, har vi talt om. Vi ville læse alle de
forskningsartikler, vi kunne få fingrene i, talte min datter
og jeg om. Dengang. Vi ville opspore og opsøge den bedste læge på feltet, og også i udlandet om nødvendigt, og
få en second opinion. Det manglede da bare. Hvad vi
glemte var, at min datter med ét blev pårørende til en
kræftsyg. Hendes mor havde fået en sygdom, man kan risikere at dø af.
Jeg tog lige hjem fra lægen og drak et glas rødvin, som
lægen havde ordineret. Og et par til uden for recept. Han
havde sagt, at jeg helst ikke skulle give mig til at surfe på
internettet, for der stod så mange ting, og det kunne kun
forvirre, for det var modstridende og overvældende og
forkert i en skønsom blanding. Så jeg surfede ikke på internettet, men kiggede langt efter et par bøger, som lå
klar, hvis det var. Jeg har sammen med min kæreste en
engros boghandel, og mange bøger om kvinder med
kræft er gået gennem mine hænder. Ja, egentlig var det
Tina Brændgaards bog Klædt af, der fik mig til endnu en
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gang at lade mig ultralydsscanne. Men heller ikke bøgerne
fristede mig den aften. Bøger skrevet af kvinder, der har
fået kræft, eller har fået børn, eller har tabt sig, eller er
blevet gode venner med deres mor, tja.
Nej, den aften vi var kommet hjem fra lægen, havde
jeg i et lillebitte glimt en fornemmelse af noget andet end
internet og bøger. Jeg arbejdede for 11 år siden som psykolog og vikar på Mammakirurgisk Afdeling i Ringsted, og
det var jeg vældig glad for at have med mig som erfaring,
netop som jeg selv fik diagnosen. Jeg havde prøvet mange gange at være i behandlerrollen og stå klar til den patient, der kom ud med den dårlige besked. Nu sad jeg selv i
suppedasen og kunne repetere det hele for mig selv, mens
jeg alligevel også tænkte over, hvor lidt jeg havde vidst,
før jeg selv fik kræft.
Samme aften, midt i eller længere henne i rødvinen,
og sammen med familien, der var virkelig kede af det,
men i det handlingsorienterede hjørne: “Ok, du bliver opereret.” “Ok, du skal have lidt rekreation bagefter.” “Ok,
jeg skal nok passe boghandelen.” “Ok, og så er der kemo.
Hvordan kommer det til at foregå?” “Ok, .....”
Jeg var vist selv lidt ved siden af det hele. Jeg kunne ikke være helt så handlingsorienteret, men jeg blev alligevel
ved med at genkalde mig episoder fra Ringsted Sygehus.
Jeg havde måske et midlertidigt trygt sted at søge hen
ved at tænke på mig selv som behandler. Og i dette meget lille glimt af noget, der kunne ligne en retning, stod to
ting lysende klart:
1. Indtil nu havde jeg måske nok skrevet bøger om eksistens
og livstruende sygdom og død, men jeg havde ikke anet no26
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get som helst. Jeg havde været ganske uvidende. Jeg følte
en sær form for skam over at have stillet mig så vidende an.
2. Den viden, jeg nu pludselig havde, ved simpelthen at blive
optaget i klubben af kræftramte, den viden skulle jeg bruge
til et eller andet. Jeg kunne, ja, jeg ønskede at bruge min viden til noget.
Så der sad jeg, halvtåget af rødvin, og fik en stærk erkendelse af, at jeg netop havde passeret en afgørende linje.
Før og efter. Og dette efter skulle bruges til noget ud over
mig selv. Der skulle blive et sted at gå hen. Ikke alle har en
voksen datter, der lægger handleplaner, og en empatisk
kæreste, der kan rumme alt, når det gælder.
Et menneske med kræft har brug for et sted at kunne gå
hen.
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10. I begyndelsen er der ...
Det her kan din familie slet ikke tåle
I første omgang tog jeg mig af min familie. Ja, det troede
jeg i hvert fald. “Hvor er det synd for ham, og hvor er det
synd for børnene,” var noget af det første, jeg tænkte, da
lægen havde sagt det forbandede ord kræftknude. Jeg
trykkede min kærestes hånd, et lille klem, for mine følelser sad ovre hos ham: Dette var for urimeligt, dette havde
han ikke fortjent. Mon han overhovedet kunne klare det?
Og hvad med mine børn, som ganske vist var voksne, men
for unge til at deres mor skulle dø? Jeg gennemgik hele
følelsesapparatet hos de andre og sprang over mig selv.
Mulig reaktion: Fortrængning: Dette sker ikke.

Benægtelse af sorg
Bagefter kan jeg selvfølgelig godt se, at der var tale om
vild benægtelse. Når jeg gik rundt i den første uge og havde travlt med at spørge min kæreste og mine børn og et
par udvalgte venner, om de nu var ok med hele suppedasen, ja, så handlede det selvfølgelig om, at jeg kerer mig
om de allernærmeste. Men det handler endnu mere om,
at jeg ikke kunne tage det ind. Jeg havde måske nok
kræft, men jeg var ikke syg. Dette her kunne jeg i hvert
fald godt tåle. Dette her skulle jeg nok stå igennem. Jeg
tog bestik bagud i mit liv af min mors måde at håndtere
døden på og fandt enorm styrke i den værdighed, hun –
ret overraskende i øvrigt – udviste, da hun i et par måneder lå syg med døden nær. Jeg kunne også tage det her
med værdighed. Det skulle bare mangle. Bagved lå selvfølgelig den belejlige forskydning. Jeg ledte efter smerten
i min datters øjne, i min venindes, i min kærestes. Hvor var
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de kede af det alle sammen. Og langsomt, langsomt gik
det vel efterhånden op for mig selv, at det var jeg også.
Jeg var uden bund i virkeligheden, grænseløst ked af det.
Mulig reaktion: Du bliver mere ked af det, end du nogensinde har været før.

Hvad med en hjælper?
Der var tegn på krakeleren allerede et par nætter efter diagnosen. Jeg gennemtænkte forskellige scenarier af langvarige behandlingsforløb, af kemoens virkninger, af træthed, af kropslig uformåen, og kunne mærke nærmest forudseende, forudmærkende, at dét ville jeg nok stå igennem med en vis værdighed, men nogen stor helt ville jeg
næppe være i lange nætter med kvalme, smerte og kropsligt forfald. Og jeg sagde såmænd af ren og skær godhed
til min gode kæreste, som jeg kun havde været sammen
med i et par måneder, at hvis han rejste sin vej nu, forstod
jeg det skam vældig godt. Jeg mente det vitterligt. Og var
også en smule skræmt ved tanken om, at han skulle få
mig at se i al den elendighed, hvor værdighed nok ville
være min stærke hensigt, men uskønt at skue i praksis.
Han blev gudskelov ret så vred og forlangte at blive. Jeg
kunne lige understå mig i ikke at ville have ham med. Det
ville knuse hans hjerte, kunne jeg udlede. Og derved blev
det så.
Der kom stunder og nætter og lange stræk, hvor jeg
var så kropsligt dårlig, at jeg ville have forsvoret, at noget
menneske ud over min mor ville få lov til at se mig sådan,
ville få lov til at være nær mig, blødende, som jeg var ud af
alle kropsåbninger, svedende af kvalme og med knogler
og led, der gjorde det umuligt at gå op ad en trappe. Det
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lovede han mig forlods, at han kunne tåle. Så det fik han
lov til. Og det løfte har han holdt.
Mulig reaktion: Du vil ikke hjælpes.

Andre skal have det at vide
Der kom andre tegn på, at jeg ikke tog det i helt stiv arm.
Hvor jeg havde læst som en hest og forsøgt at komme på
højde med selv den klogeste læge, da det gjaldt min tidligere samlever, der havde kræft, ja, da læste jeg ligegyldige dameblade, nu hvor det var en kendsgerning, at jeg
selv havde kræft. Jeg tog ganske vist en hurtig beslutning
om, at jeg ville have mit bryst fjernet, mastektomi, fordi
jeg så ville blive sparet for strålebehandlingen, som jeg var
ræd for ville gøre mig endnu mere træt, end jeg ville blive
af kemoen. Men derudover tog jeg det roligt og på distance, stadig jo forskydende en del af sorgen over på mine
kære. Og der blev læst flere ugeblade og surfet på nettet i
ligegyldige retninger.
Imens undlod jeg at informere flere i min familie- og
vennekreds. Pudsigt, kunne jeg godt efterhånden selv se,
for det er påfaldende, at ens egen søster ikke bliver informeret straks, og især da når man har en sød søster, som
vil gøre, hvad hun kan for at hjælpe. Jeg magtede ikke at
opleve hendes sorg, og der var flere veninder, som tilsvarende forblev uinformeret, længe. Dette at se den andens
reaktion af sorg mindede mig om, at den var god nok. Jeg
havde kræft.
Mulig reaktion: Du bliver indadvendt, tavs, asocial.

Andres historier om kræft
Jeg har måneder efter joket med historien om, at din
30

Karen Schultz

hund er død. Når din hund er død, og du på den ene eller
anden måde fortæller det rundt blandt familie og venner,
er der nærmest ingen grænser for, hvor mange der enten
selv har – eller kender nogen der har – en hund, der også
er død. Og det får man så en længere udredning af. Hvornår, hvordan, hvorhenne osv. Da min hund i sin tid døde,
var jeg ked af det i et stykke tid, og jeg holdt ret hurtigt op
med at fortælle det til nogen, for jeg orkede ikke at høre
om alle de andres hunde. Tro mig. Sådan er det også, når
man lige har fået konstateret kræft. Man gider ikke høre
om andres eksempler. I de første uger orkede jeg næsten
ikke at fortælle det til nogen, fordi det betød, oplevede
jeg, endeløse beretninger om andres kræfteksempler.
Mulig reaktion: Du orker ikke andres pårørende-historier.

Andre kræftsyge, som du møder
Jeg var til gengæld så glad for at høre om andres kræft, da
jeg senere begyndte på et træningshold sammen med andre kræftramte, der ligesom jeg var i gang med kemo og
andet godt fra dybet. Vi kunne indimellem ikke få nok af
hinandens historier og de små variationer, der var imellem
os. Hver eneste gang vi havde trænet, blev der snakket,
og hver eneste gang var der nyt at hente. Hvad den ene ikke vidste, vidste den anden. Denne udveksling af erfaringer blandt kræftramte, der på sammenlignelig måde står
midt i det, var uvurderlig for mig. Men dette skete senere
og havde en anden karakter af at dele noget ligeligt med
hinanden. En tilsvarende erfaring har min kæreste kunnet
gøre sig om andre pårørende. At have kontakt med nogen
i samme situation er godt.
Mulig reaktion: Du labber tvillingehistorier i dig.
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Er det muligt at være god ved dig selv?
Midt i min benægtelse blev jeg så opereret, og det gik
godt, og jeg kom hurtigt hjem og kyssede lykkeligt min
gode kæreste, som på enhver måde viste sig mere bevæget end jeg. Han bar så at sige vores følelser i disse lange
og usikre uger, hvor vi midt under selve operationen skulle
afvente svar på mulig spredning til lymferne, heldigvis ingen, og bagefter skulle vente på det detaljerede svar fra
nærmere undersøgelse af knuden, som var opereret ud.
Jeg husker kun svagt ventetiden på tre (!) uger. Undervejs
skrev jeg et digt til min kæreste. På min første etbrystede
dag uden selskab fra andre.
HUGGET over og af og til
Han kom som en tyv
om natten og tog mig
ved hjertet, som
ikke var beredt på
den slags sager.
Og nu er hjertet
nærmest nøgent men nært
mod huden, som
dækker for det meste
af det skjulte.
Mens sjælen søger
sine gange og svar
på det, som jeg
ikke kan forklare for
jeg elsker ham.
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Af og til kommer
tvivl og tro ifølge
om ham, som jeg
snuser ind i et savn
så gammelt. Dig.
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12. Senere bliver det mere konkret
Benægtelsen af sygdommen var stadig nogenlunde intakt, og det blev meget praktisk for mig, da jeg fik en
smule væske under operationsarret og skulle til tømning
en gang om ugen. Det gjorde ondt, men hellere have ondt
i operationsarret end have ondt i eksistensen, ikke?
Mulig reaktion: Du forskyder utålmodighed og frygt over
til noget andet og mere praktisk.

Sundhedsvæsenet – din nye hjælper på godt og
ondt
Endelig kom jeg til efterbehandling. Endelig ind til en rigtig læge, der skulle have ansvaret for min efterbehandling, som jeg allerede var varslet om ville være lang og
sammensat. Desværre troede lægen, jeg var en anden.
Hun sad i hvert fald med en anden kvindes journal i hånden og havde kaldt mig ind med et andet kvindenavn end
mit eget. Jeg nåede dårligt at forstå det, før det blev værre endnu. Hun lagde den forkerte journal til side og ledte
så efter min journal i en større stak ved siden af. Fandt
min journal og lod herfra, som om hun vidste, hvem jeg
var, og hvad jeg fejlede. Uha, jeg blev bange. Hvis min læge ikke har styr på det mest basale, hvad kan så ellers gå
galt? Ved næste konsultation bad jeg om at få en anden
læge og fik det straks bevilget. Jeg havde kun modet til at
bede om det, fordi jeg på hjemmefronten havde opbakning og til selve samtalen havde en veninde med. Siden
har jeg mødt fire forskellige læger til konsultationerne,
fem forskellige læger i øvrigt på afdelingen for efterbehandling plus fem læger på gynækologisk afdeling, hvor
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jeg også har været omkring. Jeg har i det forløbne år aldrig mødt min kontaktlæge.
Mulig reaktion: Du kan (skal?) være kritisk, hvis du bliver
bakket op fra dit bagland.

Kemo og kemo
Sygeplejerskerne er et kapitel for sig i kemobehandling. I
hvert fald der, hvor jeg kom. Uden deres kompetente,
rolige, menneskelige forståelse havde meget været umuligt. At få kemo er i forvejen svært. Med de forkerte hjælpere kan det blive uudholdeligt. Jeg fik det til sidst sådan,
at jeg så frem til at møde op, fordi der var gode mennesker og god stemning, og ved den efterfølgende anden
behandling, jeg får intravenøst, er det fortsat rart at komme til afdelingen, skønt omstændighederne er triste. Stedet er det samme, menneskene er mennesker, der hedder
Guri og Helle og er genkendelige; jeg føler mig betrygget.
Sært nok har virkningen af kemoen også sin egen genkendelighed. Det er en osteklokke at spadsere ind i. En
forgiftning at sige ja til, det er som at tage sin gasmaske
frivilligt af og lade det kemiske stof erobre ens krop. Jeg
fandt frem til at lægge mig på siden, lægge mig og vente.
Lade det bølge ind og igennem mig, over mig, ind og
igennem mig, over mig. Jeg lå bedst i en slags sammenkrøbet fosterstilling og mærkede det som en stor brusetablet, der tog ophold i min krop. Det værste varede i ca.
fem dage, og så klingede det af, mens mit immuntal til
gengæld fortsatte med at svinde og gav infektioner alle
chancer. Mine slimhinder blødte alle vegne, og jeg havde
ondt helt ind i knoglerne. Jeg var udmattelsen nær, og det
hjalp ikke at sove. Jeg har født børn og løbet maraton, jeg
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har prøvet at springe med faldskærm ved Jægerkorpset,
jeg er uddannet kampsoldat, jeg er fysisk stærk.
Jeg blev så dårlig, at jeg ønskede at dø.
Alligevel blev det ved med at være vigtigt for mig at fremstå stærk og nærmest uden bivirkninger af kemoen. Jeg
fortalte ganske vist om nogle af bivirkningerne, men sørgede omhyggeligt for, at kun min kæreste så mig gå på
trapper – dér ville det nemlig afsløre sig, at jeg var nærmere død end overlevelse. Jeg fik også hurtigt mig selv op i
siddende position i sengen, når min datter var på vej på
trapperne. Jeg planlagde omhyggeligt al aktivitet uden
om de værste dage. Selv over for min kæreste blev det
ved med at være svært for mig at vise min uformåen. At
det lod sig gøre for os at leve tæt sammen i disse lange,
mørke måneder, skyldes alene hans konduite og empati.
Jeg tænkte ofte på den lille pige med svovlstikkerne
fra H.C. Andersens eventyr. Jeg havde det som hende, der
strøg sin sidste tændstik i blind tillid til, at hun nok skulle
få varmen, og at alt nok skulle blive godt igen. Jeg havde
blot også undervejs i dette overgreb på mig selv den klare
erkendelse, at jeg var tættere på at dø af kemo end af
kræft. Jeg ved ikke, om den moderne, forebyggende efterbehandling med så skrap en kemokur er, hvad jeg ville
ønske for mig selv, hvis jeg skulle vælge og beslutte mig,
mens jeg var ved mine fulde fem. Det er meget at byde sin
krop.
Mulig reaktion: Du fortvivler og er bange og siger alligevel
kække ting til dine nærmeste.

Når behandling skifter sted og spor
Jeg valgte at blive opereret på Hamlet, fordi min kræft
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blev opdaget på Hamlet ved en ultralydsscanning, jeg selv
havde bestilt. Siden skiftede jeg til Herlev Sygehus på
grund af kort ventetid på efterbehandling.
Jeg er i dag meget glad for stedet, men der skete to
dumme ting. Dels glemte man at blodteste mig, da jeg
ankom som patient (det havde Hamlet nok gjort ... nej,
desværre ikke). Dels stak man mig i brystet, mens jeg var
midt i min kemobehandling uden at spritte af først, hvorved jeg fik stafylokokker under operationsarret.
Det første blev der rettet op på, da min datter opdagede det. Nye blodtest, dårlige levertal, unødig langvarig
ængstelse igen. Det andet fik jeg penicillin for og alt besværet oveni i form af feber og ubehag og langvarig ængstelse igen. Især ængstelse er helt uvelkommen, når du i
forvejen er syg. Ikke mere oveni, tak! Sundhedsvæsenet
er svagest, når der skiftes sted og spor. Når du kommer til
en anden afdeling, en anden læge, et andet speciale, ja,
når du i det hele taget krydser en linje, da skal du være på
vagt. Viden og omhu svækkes af disse skift. Du har selv
bøvlet, hvis der går noget galt, og jeg opdagede, at så
sandt jeg kunne, virkede det bedst, når jeg og mine hjælpere selv tog ansvaret for overgangene.
Mulig reaktion: Du og din hjælper skal være særligt på
stikkerne, når der sker overgange.

Hvornår kommer erkendelsen?
Det er selvfølgelig individuelt, hvornår det virkelig går op
for én, at man er og bliver kræftramt. At dette nye er lige
så uomgængeligt som at blive forældre. Det varer ved.
Der er ingen vej tilbage, for selv hvis du er så heldig, at din
kræftsygdom kan helbredes, vil du for evigt være ræd for,
at den kommer tilbage. Min erkendelse kom midt i fuld37

Karen Schultz

stændig afslapning. Selvfølgelig. Midt i en uge i det skønneste sommerhus ved Vesterhavet og kun sammen med
min kæreste kom det skyllende. Alt væltede, alt blev også
klart. Sorgen over mit tabte bryst var pludselig bundløs,
skønt jeg dagen efter operationen kiggede mig kækt i
spejlet og konstaterede, at arret da var fint. Jeg kunne –
og kan – aldrig mere få den storbarmede, symmetriske og
flotte torso, jeg engang havde. Bum.
Jeg var utrøstelig og formentlig svær at greje, for hvor
blev den seje, sikre kvinde pludselig af? Jeg lærte på psykologistudiet, at man bare skulle lade klienten græde, for
ingen kan græde intenst mere end i et par minutter. Nu
ved jeg, at dét ikke passer. Jeg græd utrøsteligt i uendeligheder og gjorde det ubærlige ubærligt for min kæreste
også.
Det var symbolsk, at min sårbarhed langt om længe
brød igennem, netop som jeg tog en babytandbørste i
brug. Mit tandkød var også begyndt at bløde som følge af
kemo. Bagefter kan jeg tænke, at selvfølgelig kom erkendelsen først efter første kemo og først midt i den forskudte sommerferie. Jeg havde ikke tid før. Ikke kræfter. Sådan hænger det også sammen. Viseligt, synes jeg nogle
gange. Og sorgen skrumpede ind igen i takt med, at kemobehandlingerne senere sugede alle kræfter ud af mig.
Nu, hvor kemoen er ude af kroppen, lister sorgen sit
ansigt i triste erkendelsesfolder igen.
Mulig reaktion: Erkendelsen kommer midt i overskud af
en slags og kommer derfor bag på dig.

Bliver du sur og gal?
Jeg skal ikke kunne sige, om alle bliver det. Mon ikke de
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allerfleste oplever udbrud af vrede? Jeg tror det. Det overraskende for mig har været, at jeg egentlig har bevaret (så
nogenlunde) min gode grundstemning undervejs og så
med mellemrum har haft anfald af sorg. Vrede har der ikke været meget af, og når den endelig stak sin snude
frem, handlede den kortvarigt om noget praktisk, der oftest lod sig løse. Men sorg uden bund. Stille gråd, langvarig gråd, sivende gråd. Jeg har lært at græde på nye måder. Jeg har ofte trøstet mig selv med, at det selvfølgelig
er ok. Indlysende. Men at du kan være nødt til at vente på
dig selv (til det er gået over), og at du bliver nødt til at møde dig selv i en ny form. Du er ikke længere den samme.
Bagudrettet har jeg været sur på mig selv over, at jeg
ikke har været bedre ved mig selv hidtil. Hvorfor har jeg
røget? Hvorfor har jeg spist fed mad? Hvorfor har jeg
drukket alkohol? De bagudrettede bebrejdelser har været
talrige. På et tidspunkt kom jeg til at grine ved tanken om,
at jeg nu havde forbedret mig på mange måder, men til
gengæld var så sur over mine fortidens synder, at dette i
sig selv måtte skabe en slags kemisk fabrik af den kedelige slags i min krop. Kunne jeg tilgive mig selv? “Ikke helt,”
ræsonnerede jeg mig frem til. Jeg kunne til gengæld forlige mig med, at jeg jo ikke kunne lave det om, og så give
mig til at spekulere over, hvad jeg vitterligt kunne gøre
her og nu. Kysse kæresten, gå tur med sønnen, ae min
datters kind.
Mulig reaktion: Du bliver et andet menneske, som du måske synes godt om?

Hvad med sexlivet?
Nu har jeg ofte hørt joken fra en veninde, at sex er en kontaktsport, og ud fra det synspunkt er sex for den kræft39
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ramte alle tiders. Jo mere, jo bedre. Det styrker musklerne, immunforsvaret og dit humør. Og det forbinder dig
tættere til det menneske, der er dig nær. Der vil nok for
mange være noget nyt at opdage. At sex også kan være
intens samhørighed. At sex kan være lange, blanke eftermiddage af omfavnelser, der ikke rigtig fører til andet end
inderlighed. En inderlighed, som det er sjælsgodt at synke
ned i midt i al anden elendighed, der stiger op omkring én.
Jeg havde heldigvis en stærk erindring med mig fra mit vikarjob i Ringsted, hvor jeg også talte med pårørende.
En mand til en brystkræftramt ville tale med mig, fordi
hans kone under ingen omstændigheder turde stole på, at
han var lige så glad for hende som før, nu hendes ene
bryst var væk. Det var lidelsesfuldt for ham, for hun var utvivlsomt den samme for ham, men hun følte, han var blevet en anden (for hende). Jeg talte først med ham og siden med dem begge, for den eksistentielle ide vil her være, at hendes sygdom giver ham lidelse. Ikke fordi han må
leve med sin etbrystede kvinde, men fordi hun ikke stoler
på, at han stadig føler det samme. Han må lide hendes
manglende tillid. Ved at vende det om kunne hun – og siden jeg selv – klart mærke, at lidelsen over at have mistet
sit bryst var og skulle være kvindens egen lidelse, ikke noget der blev overført på manden. Hans fortsatte glæde
ved sin kvindes krop var og blev glæde – og kærlighed. Så
det handler også om at kunne tage imod, skønt du selv
tvivler og fortvivler.
Mulig reaktion: Du kommer på en tillidsprøve her; tilliden
til dig selv og tilliden til din kæreste.

Bliver det hverdag igen?
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På et tidspunkt kommer der en ny orientering i retning af
noget andet. Det er ikke til at vide, hvornår det kommer.
Der kan gå længere end længe. Nogle få synker ned i vedvarende håbløshed uden bund. De fleste kigger på et tidspunkt op og ud i verden. Jeg kiggede ret hurtigt op i små
ryk og forsøg, for dette sygdomsbillede af mig selv var ikke nogen fast stilling, kunne jeg mærke. Jeg skulle videre.
Det hjalp mig at komme med i projekt Krop & Kræft,
som er et forskningsprojekt med undersøgelse af fysisk
træning og dets betydning. Min kondition forblev i den
samme ringe tilstand, men forsøgene på at forbedre den
var fantastiske, især fordi det skete sammen med andre
kræftsyge. Da dette tremåneders projekt var slut, var jeg
klar over, at mit lille glimt af noget med at arbejde med
kræft blev ved med at være i baghovedet. Jeg luftede ideen om en fællesbog med de andre, men kunne hurtigt
konstatere, at flere ikke selv ville skrive og håbede på en
tredje instans til dét. Dér strandede den ide, for jeg havde
ikke kræfter til som vanligt at tage teten. En anden ide
handlede om at skrive sammen med min kæreste, og vi er
ikke nået dertil endnu.
Hverdagen er det, der sker, uden du tænker over det.
Når du ikke tænker på kræft først, og alt det andet bagefter, ja så er det hverdag igen. Du tænker på alt det, der nu
optager dig i dit liv, og ja, tanken om kræft dukker op som
udfald i tanken, dukker op i småbitte glimt, dukker op
som et kortvarigt gys op ad ryggen. Men ikke hele tiden.
Ikke igen og igen. Du tænker på alt det, der nu optager
dig. Det meste af tiden.
Mulig reaktion: Du må vente på dig selv, til du måske selv
kigger op og kan mærke hverdagen og dens trang.
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13. Eksistens i livet?
Jeg kredsede videre om min egen trang længe og vendte
tilbage til en bog, jeg har skrevet i 2000.5 Hvis jeg nu fik
skrevet bogen om Eksistens i livet? Så kunne jeg koble de
store spørgsmål i livet med de tre vigtigste opgaver i livet.
Jeg er fascineret af den østrigske filosof, Viktor Frankls
enkle forslag til, hvad livet drejer sig om:
Du skal skabe noget, opleve noget og forlige dig med noget.
Typisk i nævnte rækkefølge, så min ide med at skrive en
bog om eksistens i livet skulle være at folde de tre opgaver ud for læseren. I virkeligheden havde jeg haft ideen til
bogen længe, men med mine nyvundne (og hårdt tilkæmpede) erfaringer ville en sådan bog blive meget autentisk,
syntes jeg.
Især hvad angik opgaven med at forlige sig med noget. Der ligger en meget stor opgave og venter på dig dér.
Hvad enten du er blevet gammel eller er blevet alvorligt
syg. Det unge menneske oplever jo typisk rigtig meget.
Og så kommer sideløbende hermed også årene, hvor der
skabes noget i form af uddannelse, arbejde og børn. Jo, vi
er skam dygtige til at opleve noget og til at skabe noget.
Men hvor meget træning har vi i at forlige os med noget?
At affinde os med de vilkår, der bliver os givet?
Åh, at skulle forlige sig med det hele. Dét har været
vanskeligt. Det har taget tid. Det er stadig en igangværende opgave for mig. Ja, egentlig har jeg undervejs undret
mig over, hvordan jeg nogensinde har turdet udtale mig
om kræft og om døden uden selv at have oplevet det i mit
eget liv. Hvor har jeg dog været uvidende, synes jeg pludselig, og på den anden side også heldig, for jeg havde et
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sted at gå hen og et menneske at holde mig til, mens jeg
gik den kræftramtes vej, sådan som den nu blev for mig.

Der er en vej
"Der er en vej
som ingen går ad,
hvis du ikke går ad den.
Veje skabes ved at vi går ad dem,
de mange uvejsomme,
ventende veje
overgroet af liv,
der aldrig bliver levet.
Der er en vej,
som ingen går ad,
hvis du ikke går ad den.
Det er din vej,
en vej, der bliver til,6
når du går ad den."

Det er sært for mig at skrive om den kræftramtes vej, når
min vej også bare er min vej. Digtet har jeg kendt i mange
år, og det har været meningsfuldt at dvæle ved, fordi jeg
har gået veje, som var nødvendige, synes jeg. Men veje,
jeg selv har valgt, og veje som blev veje for andre. Nu går
jeg en vej, som jeg ikke selv har valgt – den kræftramtes
vej – og skønt jeg kan mærke frihedens små nakkehår
stritte, er det en vej, som mange må gå, en vej tom for –
og dog alligevel måske fuld af mening.
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14. Et sted at gå hen
Jeg har undervejs ofte tænkt over, hvor afgørende det er
at have et sted at gå hen og at have et menneske at holde
sig til. Jeg havde en kæreste, der skulle vise sig at kunne
bære. Men hvad stiller man op, hvis der ikke er nogen, der
kan udholde at være helt nær, helt til stede? Det vil give
mening for mig, hvis jeg kan skabe et sådant sted at gå
hen og være dét menneske for andre mennesker, der får
kræft. Eller med Viktor Frankls ord:
“... det, der er menneskelivets virkelige mål, [kan]
ikke findes i det, der kaldes at realisere sig selv.
Menneskelig eksistens er mere selvtranscendens
end selvrealisering. Selvrealisering er slet ikke et
muligt mål, af den simple grund, at jo mere et
menneske stræber efter den, desto mere går det
glip af den. For kun i den udstrækning, et menneske hengiver sig til virkeliggørelsen af sit livs mening, realiserer det sig selv. Med andre ord, selvrealisering opnås ikke, hvis den bliver et mål i sig
selv, kun som en bivirkning af selvtranscendens.”7

Mit arbejde som psykolog må meget gerne fremover være
selve meningen. Mit arbejde behøver egentlig ikke være
adskilt fra mig eller være et objekt, et projekt. Det er eksistensen og selvtranscendensen, der optager mig. Hvad
forstår jeg da ved begrebet selvtranscendens? Forklaret
ud fra selve ordet betyder det, at selvet er hinsides. Det vil
sige, at jeg sætter mig selv ud i verden, sætter mig selv i
forhold til verden, hvor det egentlige, det hinsides er. Som
Viktor Frankl igen formulerer det:
“... den sande mening med livet [er] snarere at finde i verden end i mennesket og i menneskets psyke, som om denne var et lukket system.”8
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Vi er som mennesker altså ikke enkeltvis små, lukkede og
selvtilstrækkelige systemer med egne ressourcelagre. Meningen for netop dig opstår, idet du forbinder dig til verden og altså ikke ud fra dig selv. Først i forholdet til verden
tydeliggøres meningen, idet den findes i verden, men er
forskellig fra det ene menneske til det andet. En mening,
som derfor ikke har med noget bestemt at gøre. Mening
kan findes mange steder; i den private sfære med børn og
familie, hos unge som gamle, i arbejdet.
Viktor Frankl får her argumenteret imod en kritik, der
ofte lyder om eksistenspsykologien. Nemlig den kritik, at
du i din frihed og din unikke eksistens står uden relationer
til andre og til omverdenen. Frankl får særligt peget på
forbundetheden som det væsentligste, fordi selvtranscendensen har at gøre med at finde meningen i livet og dermed har at gøre med den ultimative drivkraft i et menneskeliv.
Mens jeg skrev disse og lignende ord for længe siden,
var jeg ikke klar over, at det en dag skulle blive så indlysende for mig, hvad jeg i særlig grad skal bruge mit liv på.
At jeg skulle blive så glad over at genlæse mine egne ord
for, hvad der måtte være det allerbedste for mig. Bagefter
har jeg tænkt, at jeg dengang blot havde ordene, men ikke det konkrete arbejde: at arbejde med mennesker i særligt vanskelige situationer. Kræftramte, røveriudsatte,
voldsramte, pårørende til mennesker i vanskelige livssituationer. Pudsigt nok har jeg i alle årene siden mit vikarjob i
Ringsted på Mammakirurgisk Afdeling altid omtalt de måneder som de mest meningsgivende i mit arbejdsliv. Hvor
længe kan det vare, før 10-øren falder? Ved at arbejde
med kræftramte slipper jeg også for selvrealisering og kan
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koncentrere mig om at være til stede. Det huede mig, kan
jeg huske, at jeg tænkte.
Så her stod jeg, klar til som psykolog at arbejde med
kræftramte.
“Det mennesket virkelig trænger til, er ikke en
spændingsfri tilstand, det er at stræbe og kæmpe
for et eller andet værdigt mål ... det behøver kaldet fra en potentiel mening, der venter på at blive
fuldført af det.” 9

Og da mødte jeg igen psykologen Dorte Kongerslev.
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15. Egne noter
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16. Noter til teksten
1

Karen Blixen, Breve fra Afrika 1925-31. Gyldendal, 1978, s. 162.
Friedrich Nietzsche, Således talte Zarathustra, en bog for alle
og for ingen. Lindhardt og Ringhof, 1993, org. 1887-92, s. 24.
3
I videnskabelige artikler er der ofte tal for, hvor meget risikoen
falder, hvis du bruger den og den medicin. Hvis du har 17 procents risiko for tilbagefald, og du kan nedsætte din risiko til 15
procent ved at bruge en bestemt behandling, vil du selv kunne
regne ud, at du har reduceret din risiko med (17-15) = 2 reelle
procent. Men du vil oftest få det oplyst som en forholdsmæssig
procent, der beregnes som din reduktion (gevinst) i forhold til
den oprindelige risiko. Det vil sige, (17-15) divideret med 17 =
11,8 procent. Ja, knap 12 procent lyder bedre end 2 procent.
Hvem mon bruger den forholdsmæssige måde at beregne procenten på? Det gør de virksomheder, der producerer og sælger
din behandling; din kemo, din stråling, din medicin.
4
Eksistens i arbejdslivet, Hans Reitzel, 2000. Ungdom og eksistens, Gyldendal, 2004. Arbejde som livsmening – mening som livets arbejde, Akademia, 2006. Organisationspsykologi – en eksistentiel studievejledning, Hans Reitzel, 2008.
5
Eksistens i arbejdslivet. Hans Reitzel, 2000.
6
Werner Sprenger, Gedichte zum Auswendigleben. Nie-Nie-Sagen/Haberkern, 1982.
7
Viktor Frankl, Psykologi og eksistens. Gyldendal, 2004, s. 114.
8
Samme.
9
Viktor Frankl, Psykologi og eksistens. Gyldendal, 2004, s. 109.
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Historien om Kræftpsykologer
Kræftpsykologer er et initiativ, som psykologerne Karen
Schultz og Dorte Kongerslev har skabt. Det er tænkt primært til kræftpatienter og pårørende, og mennesker, der i
deres arbejde kommer i berøring med kræft på den ene
eller anden måde.
De to psykologer lærte hinanden at kende i 1991, hvor
de begge begyndte på psykologistudiet i København. De
fik hurtigt et godt blik til hinanden, samtidig med at de
også var meget forskellige steder i livet. Karen havde allerede gjort karriere i militæret, var gift og havde to mindre
børn, mens Dorte levede et mere uforpligtende liv, havde
arbejdet som pædagogmedhjælper, var single og boede i
bofællesskab. Man kan sige, at de godt kunne lide hinanden og havde respekt for hinandens faglighed uden helt at
blive venner.
Karen Schultz: “Dorte var skæg at være sammen med, og
så var hendes far major i hæren, så jeg kunne mærke, min
officersbaggrund var ok for hende.”
Dorte Kongerslev: “Karen var spændende, voksen og med
en militær baggrund. Jeg kunne godt lide, at hun turde
være tydelig med, hvad hun troede på og var optaget af.”
Senere, i 2003, mødtes de igen på studiet, nu som studerende og underviser. Dorte var vendt hjem fra udlandet og
skulle gøre studiet færdigt, og Karen var, blandt mange
andre aktiviteter som psykolog, underviser i personlighedspsykologi på kandidatdelen. Igen havde de blik for
hinanden og fandt ud af den lidt finurlige rollefordeling uden problemer. De forsøgte ikke at blive venner; var nok
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stadig to meget forskellige steder i livet, og det var måske
også lidt akavet som lærer og studerende, men de nød
hinandens indsigt og evne til at formidle viden.
Karen Schultz: “Jeg tænkte dengang, at Dorte ved at rejse
ud i verden og klare så meget på egen hånd havde gjort
sig selv færdig som livets psykolog. Nu manglede hun bare det formelle stempel, og hun var i øvrigt en fornøjelse
at være underviser for i en situation, der godt kunne have
været besværlig for os begge to.”
Dorte Kongerslev: “Jeg valgte Karens hold, fordi jeg vidste, hun var sådan en god formidler og virkelig havde passion for faget. Jeg oplevede det som helt uproblematisk,
at hun nu var ’underviseren’ og nød bare at suge til mig.”
I april 2011 så de hinanden endnu en gang af en helt særlig
grund. De havde begge haft kræft. Nu var de pludselig
samme sted i livet. De havde begge været helt ude ved
kanten og kunne umiddelbart tale med hinanden om det
på en oprigtig og nærværende måde. De oplevede, at de i
hinandens selskab kunne give stemme til noget af det, der
kunne være svært at tale med andre om. De blev venner,
og de besluttede, at den drøm, de hver især havde haft
om at bruge deres faglighed som psykologer, koblet med
erfaringen som kræftpatient, skulle blive til et fælles projekt: Kræftpsykologer.
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Hvad er det, Kræftpsykologer kan?
Karen Schultz: “Vi har vores egen erfaring med i lommen i
det psykologiske arbejde. Det er enestående at vide indefra, hvad det kan betyde at blive ramt af kræft. Vi har ikke
en færdig ’fix it’-plan, for kræft er jo netop et vilkår, hvor
du må vente og må forlige dig med noget. Dét kan vi ikke
fjerne fra dig. Til gengæld kan vi være til stede, være med
dig, være hvor du er – i din stemning, i din fortvivlelse, i dit
håb og på det sted, hvor du rent fysisk magter at være.”

Tilbyder Kræftpsykologer noget særligt?
Dorte Kongerslev: “Vi tilbyder nærhed og tilgængelighed.
En af udfordringerne, hvis man er meget træt, forpint eller
fortvivlet, kan jo være, at man ikke magter at tage nogen
steder hen. Vi har det princip, at vi meget gerne kommer
på hjemmebesøg. Vi kommer også gerne på besøg på
hospitalet, hvis der er brug for det.
Med hensyn til tilgængelighed er vi til at få fat på, så
tunge ting ikke behøver vente til en bestemt telefontid.
Man kan bare ringe. Vi tilstræber endvidere at have aftenkonsultationer, weekendvagter og mulighed for kontakt i
forbindelse med helligdage, da vi ved, at disse perioder
kan være særligt sårbare.
Vi prøver også at inddrage teknologien, hvor dette giver mening, og tilbyder derfor både telefon- og Skypekonsultationer, hvis det opleves som brugbart af vore klienter.”

Er andre psykologer ikke dygtige til det med
kræft?
Karen Schultz: “Jo, nogle er dygtige til det, andre ikke. Jeg
tror egentlig ikke, det er helt afgørende, at psykologen
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selv har haft kræft. Man ved fra forskningen af terapiforløb, at det allervigtigste er det tillidsfulde forhold, der opstår mellem klient og psykolog. Og så er min tanke jo, at
det er nemmere at få tillid til en psykolog, der på egen
krop mærker, hvad det vil sige at have kræften med som
livsledsager.”

Hvad så med Kræftens Bekæmpelse, er I
konkurrent til dem?
Dorte Kongerslev: “Vi opfatter os ikke som konkurrent til
nogen. Kræftens Bekæmpelse gør et stort arbejde og har
betydet uendelig meget i kampen mod kræft. Vi ser os
selv som en meget præcis mulighed, ud over hvad kræftpatienter og pårørende ellers tilbydes. Vi tænker, at
kræftpatienter har brug for mange forskellige tilbud og
muligheder, og at vi bidrager til dette på den særlige måde, vi kan.”

Kan man kun henvende sig, hvis man er
kræftpatient eller pårørende?
Karen Schultz: “Nej, enhver er velkommen. Vi har erfaret,
at ganske mange jo i kraft af deres arbejde er i berøring
med kræftsyge og disses pårørende. Alle disse arbejdende
mennesker, hvad enten de er ledere, kollegaer, fagpersoner eller andet, kan have spørgsmål og tvivl og tanker. Det
er ganske vist berigende og meningsfuldt at arbejde med
kræftsyge, men hvordan passer man på sine egne gode
kræfter i dét? Hvordan kan man tale om det, der er svært
at tale om? Hvad gør man som leder for den medarbejder,
der vender tilbage på arbejde igen? Hvordan kan man være en god kollega for en kræftramt?
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Vi holder oplæg og foredrag, laver undervisning og
rådgivning. Derudover giver vi supervision til forskellige
typer af faggrupper.”

Hvilke drømme har I?
Dorte Kongerslev: “Vi har mange forestillinger om, hvordan Kræftpsykologer kan udvikle sig. Vi forestiller os fx, at
andre psykologer kan optages, og at vi derigennem kan
danne et landsdækkende netværk.
Vi har også en vild drøm om at skabe et refugium for
kræftpatienter, hvor det er muligt at hvile, blive passet på
og få mulighed for at genvinde styrke og tro på sig selv.
Karen drømmer også om at skabe et videnscenter med litteratur og andre udgivelser om kræft, mens Dorte er optaget af, hvordan der kan skabes mulighed for at tilbyde
kræftpatienter og pårørende hesteassisteret terapi.
Der er mange drømme og inderlige håb, og vi glæder
os over at have taget de første skridt på vejen med Kræftpsykologer.”

Hvor kan man finde mere information?
Karen Schultz: “www.kraeftpsykologer.dk er vores hjemmeside, hvor vi samler det hele. Her kan du finde info og
købe vores bog, Kræftpsykologernes ˈvεnəbog. Både som
almindelig bog og som e-Bog. Du finder vores visitkort
forrest i denne bog, og ellers finder du vores kontaktinformationer på hjemmesiden.”

53

Kræftpsykologernes ˈvεnəbog

Til
Fra
Fordi

Dorte Kongerslev

Kræftpsykologernes ˈvεnəbog

Kræftpsykologernesˈvεnəbog (eBog)
 2011 Karen Schultz og Dorte Kongerslev
Redaktør: Kirsten Mollerup og Eva Friis
Forsidefotos: Linda Henriksen
Lille foto af Karen Schultz: Per Kreutzmann
Lille foto af Dorte Kongerslev: Michael Kongerslev
Omslag: Suzanne Fog
Skrift: Colber
Tryk: Toptryk Grafisk
1. udgave
ISBN-13: 978-87-648-0018-0
Udgivet af Akademia.dk I/S
Skindergade 15
1159 København K.
Denne eBog er også udgivet som almindelig bog,
ISBN-13: 978-87-648-0017-3.
Papirbogen kan købes i alle boghandeler, og eBogen kan købes
på www.kraeftpsykologer.dk
Kontakt til Kræftpsykologer
Website: www.kraeftpsykologer.dk
Mail: karen.schultz@kraeftpsykologer.dk
Mail: dorte.kongerslev@kraeftpsykologer.dk

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden
gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er
kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copydan. Enhver anden udnyttelse uden forlagets skriftlige samtykke er forbudt ifølge gældende
dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til
brug ved anmeldelser.

Indhold
1. En psykolog med kræft 7
2. Kræftpatienter 9
3. Ikke fortællingen om en super-kræftoverlever 12
4. Når jeg er syg, hvem er jeg mon så? 13
5. Historien om en moder 15
6. Punktering af angstballoner 19
7. Når orkningen hører op 22
8. Glødende bål 26
9. Smerter 27
10. Seksualitet 29
Eksempel på forsøg på samtale om seksualitet
– på hospitalet 30
Eksempel på forsøg på samtale om seksualitet
– hos lægen 34
11. Hurtigt tilbage på arbejde 37
12. Tilbagefald? 39
13. Tilbage på arbejde igen 42
14. Klinisk psykolog 45
15. Moderskibet Herlev 47
Midt i bogen. Historien om Kræftpsykologer 49
Hvad er det, Kræftpsykologer kan? 51
Tilbyder Kræftpsykologer noget særligt? 51
Er andre psykologer ikke dygtige til det med kræft?51
Hvad så med Kræftens Bekæmpelse, er I
konkurrent til dem? 52
Kan man kun henvende sig, hvis man er
kræftpatient eller pårørende? 52
Hvilke drømme har I? 53
Hvor kan man finde mere information? 53

Dorte Kongerslev

1. En psykolog med kræft
Hvem klipper frisøren, og hvem hjælper psykologen, når
psykologen bliver hjælpeløs?
Jeg vil gerne dele mine oplevelser, tanker og følelser
som kræftpatient og har prøvet at turde skrive om det,
der var svært. Det, du kommer til at læse, er altså ikke en
nøje gennemgang af hele mit forløb, ej heller en lovprisning af alle de dejlige mennesker, jeg har været omgivet
af. Det er mere nogle nedslag i mine oplevelser og tanker
om det, jeg har været udfordret særligt af. Det har været
noget af en opgave, for gang på gang er jeg stødt på trangen i mig selv til at forklare, at jeg jo ikke var magtesløs,
træt eller krævende hele tiden. Som om det at være fx
træt eller magtesløs, mens man gennemgår et alvorligt
sygdomsforløb, behøver at undskyldes eller forklares. Det
synes jeg er tankevækkende, og jeg synes, det siger noget
om den tid, vi lever i.
Jeg oplever, vi lever i en tid, hvor det forekommer ekstra vigtigt at være i kontrol og gøre og mene det rigtige.
Jeg møder gang på gang klienter, der synes at måle sig
selv op mod andre. De spejler sig i andre og oplever, at de
ikke er gode nok, ikke bidrager med nok, ikke er nok i kontrol. Mens det virker, som om andre lever lykkelige, bedre
og mere tilfredsstillende liv. Det, vi i min praksis som psykolog nogle gange kan have held til at tale om, og som
kan bryde denne forestilling, er, hvordan vi hver især er
den eneste i verden, der ved, hvordan der ser ud på indersiden af os selv.
Det, vi viser verden, det, andre kan få øje på, er jo kun
en del af historien. Vi har hver især noget ’på indersiden’,
men vi spejler os i de andres ydersider. Det bliver let et no7
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get ubalanceret billede, hvor vi i virkeligheden spejler os i
noget, der ikke eksisterer, fordi alle de andres ydersider
også har en inderside med sig, hvor der leves liv, som vi
måske ikke kender til. Jeg oplever, at det dæmrer for klienter, at vores oplevelse af, hvad de andre gør, kan og
magter, måske bunder mere i vore tolkninger af det, vi
kan få øje på (ydersider) end det liv, der reelt leves (ydersider + indersider). Der er noget frigørende i at vide, at forestillingen om perfekte mennesker, der lever perfekte,
kontrollerede liv, der tilmed er mættet med mening, er en
forestilling og ikke et udtryk for, hvordan livet leves af den
enkelte.
Den pointe, der ligger mig mest på sinde i denne sammenhæng, er, at man som kræftpatient og pårørende
godt kan opleve at blive fanget i en masse forventninger
og tanker om, hvordan man burde være, burde reagere og
burde håndtere kræft. Så jeg har forsøgt at vise, hvor jeg
ikke levede op til alle de ting, jeg burde, og hvor jeg kunne
have haft brug for hjælp.
Inden jeg går i gang med at uddybe ovenstående, kan det
måske – for overblikkets skyld og for at forstå de forskellige nedslag i forløbet – være interessant for dig at vide følgende:
Mit forløb begyndte med symptomer i oktober 2007.
Diagnosen var livmoderhalskræft i stadie 1b. Jeg blev opereret i december og påbegyndte stråle- og kemoterapi i
slutningen af januar 2008. I starten af april 2008 vendte
jeg tilbage til mit arbejde, og jeg startede som selvstændig i august 2009.

8
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2. Kræftpatienter
Er du kræftpatient, er du heldig. Heldig i den forstand, at
rigtig mange mennesker er optaget af at gøre en forskel
på kræftområdet. Der er hårdtarbejdende professionelle,
der er frivillige, som bidrager, der er forskere, som vil forbedre, udvikle og skabe nye måder at bekæmpe kræft på.
Der er med Kræftens Bekæmpelse en stærk patientforening, som netop formår at skaffe midler til forskning, formidling og forskellige former for støtte, der er politisk bevågenhed, og så er der gode historier i kræft, så også i
dagspressen og tv ser man ofte indslag og artikler om
kræft og kræftbehandling.
Kræftpatienter er heldige, fordi de er ramt af en sygdom, som mange mennesker forholder sig til, har kendskab til og er interesserede i. Der er prestige, politik og økonomi i kræft. Det betyder på den anden side også, at
der er mange dagsordner, når der tales, arbejdes, skrives
og regeres i forhold til kræft.
Er du kræftpatient, er du også uheldig. Uheldig, fordi du
er ramt af noget, der kan være livstruende. Uheldig, fordi
du og din krop er uenige om det fortsatte samarbejde, fordi du måske skal igennem ubehagelige undersøgelser, operationer, strålebehandling og kemoterapi. Du er uheldig, fordi det sætter dig og dine relationer under pres, og
fordi intet mere bliver det samme. Det kan også opleves
uheldigt, fordi der er så mange meninger, holdninger og
politiske dagsordner for, hvad der er godt for kræftpatienter.
Både tv og radio, aviser og blade fortæller i en lind
strøm om, hvad der er godt for kræftpatienter. Det er fx
9
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godt at: være i arbejde, meditere, få motion, spise groft
og varieret, være troende, være reflekteret, skabe ro, være mindful, bruge sit netværk, tænke positivt, opsøge
hjælp, søge information osv. osv.
Med andre ord er det, som om der i disse år er stor fokus på, at kræftpatienter skal være aktive, tage ansvar og
tage vare på sig selv, det, man også med et lån fra engelsk
kalder ’empowerment’. Der er ingen tvivl om, at psykisk
velbefindende handler rigtig meget om oplevelsen af at
være i kontrol, men det er næsten, som om empowerment-bølgen på kræftområdet er nået hen et sted, hvor
det at være kræftpatient kan være en konkurrence i at
“være den dygtige patient”. Den gode patient, der formår
at gøre det rigtige. Patienten, der formår at være aktiv,
tage ansvar og række ud mod de tilbud, der er defineret
som effektive.
Det er, meget groft overdrevet, lige før jeg kan høre
en skinger, dynamisk, højtgearet coach sige “Nu skal vi
liiiige huske, at kræft ikke er en sygdom.” Men, kræft er
en sygdom, en farlig sygdom, en forskellig sygdom. Kræft
er også noget, mange overlever. Der er mange gode og
positive historier om kræft og om, hvad det at have haft
kræft har betydet i det videre liv, og mest af alt er kræft
en sygdom, som du ikke kan vide, hvordan du vil have det
med, før du har den.
Som psykolog arbejder jeg meget med, at mine klienter
får del i almengørelse, dvs. gennem eksempler, fortællinger og erfaringer oplever, at de reagerer meningsfyldt på
traumer, chok, sorg osv. Almengørelse, hvor vi taler om
det, der er fælles, fx i forbindelse med livstruende sygdom, oplever jeg har en stor berettigelse. Det at spejle sig
10
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i andres historier, være en del af et fællesskab og på den
vis måske føle sig lidt mere ikke-alene med sin sygdom og
sine reaktioner, kan være overordentligt værdifuldt.
Almengørelse skal bare helst balanceres af mig-gørelse. Mig-gørelse er opmærksomhed på, hvad det at have
kræft inde på livet betyder for den enkelte. Hvad det fx
betyder for dig at have kræft eller for dig at være pårørende til en med kræft.
I mit eget patientforløb oplevede jeg ikke, at der var
ret meget plads eller overskud til mig-gørelse. Jeg tror,
jeg havde forestillet mig, at kræftpatienter som noget helt
naturligt blev tilbudt samtaler med en psykolog på den afdeling, de var tilknyttet, men jeg opdagede hurtigt, at det
ikke var tilfældet.
Der var tidspunkter, hvor jeg kunne have ønsket mig, at
der var nogen, som havde spurgt, om jeg havde lyst til at
tale med dem. Nogen, der vidste, hvordan det var at være
så ramt på evnen til at række ud, at det var umuligt selv at
opsøge hjælp. Nogen, der havde oplevet angsten for tab
af liv, bekymringen for børn og familie. Nogen, der kunne
gå med mig ind i det, der var vigtigt for mig, det, der var
min historie, nogen, der kunne være vidne til et forløb, og
som kunne rumme alt det urummelige sammen med mig.
Mest af alt ønskede jeg, at det var et menneske, der både
var psykolog og som selv havde haft kræft, en person, der
både kunne almengøre, erfaringsdele og rumme min miggørelse. Men jeg vidste ikke, hvor jeg skulle lede.

11
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3. Ikke fortællingen om en superkræftoverlever
Historien om mig som kræftoverlever kunne være en flot
damebladsartikel, hvor det blev fremhævet, hvordan jeg
bevarede håb, fik arbejdet med forskellige visualiseringsteknikker, holdt fast i princippet om åbenhed og tilmed fik
vendt mit liv i en helt ny retning.
Det ville på sin vis være en fin beretning, og den ville
være dejlig at sole sig i, men den ville ikke være sand. Den
ville blot være historien om ydersiden. Med til historien
hører også indersidens mere dunkle fortælling om vreden
over at være blevet syg, angsten for at dø fra mine børn,
bekymringen for min mand, oplevelsen af ikke at orke noget, at føle smerter, der ikke kunne omsættes til kendt
sprog, og være så træt, at det næsten var urummeligt.
Jeg vil prøve at give en stemme til det, der har været
svært, give billeder på situationer, hvor jeg kunne have
håbet på at blive mødt eller taget vare på. Der, hvor jeg ikke kunne være aktiv, handlende og i kontrol, der, hvor jeg
ikke magtede at leve op til tidens forventninger om empowerment-kræftpatienter, der tager vare på sig selv, der,
hvor jeg var lille, alene og følte magtesløshed.
Jeg skriver denne knapt så flatterende historie om mig
som kræftpatient, fordi jeg synes, der er meget fokus på
alt det, som kræftpatienter bør gøre, skal indgå i, forholde
sig til og magte, og ikke så meget fokus på, hvordan
kræftpatienter også kan have brug for at blive taget vare
på, møde omsorg og nærvær, blive holdt (i hånden) for en
stund og få lov til at være i og mærke det, der er svært.
Jeg er helt for empowerment, for at værne om håb og
12
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tænke positivt, og jeg tror på, at mennesker kan magte uendelig meget, men jeg bekender mig også til nærvær,
omsorg og muligheden for at blive mødt og rummet i det,
der er svært, og jeg tænker, at det er befriende for det enkelte menneske, hvis der ikke på forhånd er alt for mange
dagsordner for, hvordan noget skal håndteres, klares eller
gennemleves.
Selvfølgelig skal vi bruge de erfaringer, vi har omkring
kræftbehandling, og hvad der fremmer overlevelse, men
vi må bruge vores viden og indsigt på en måde, der ikke
efterlader kræftpatienter eller pårørende med en følelse
af, at hvis bare de gjorde nok, magtede nok, var aktive
nok og fik gennemlevet deres kriser på den rigtige måde,
så ville de være garanteret et godt forløb. Sådan hænger
virkeligheden desværre ikke sammen.
Der er ingen, der behøver være super-kræftoverlevere. Til
gengæld tror jeg, der er en del, der har brug for at få lov til
at være mennesker, samtidig med at de er kræftpatienter
eller pårørende, altså får lov til at opleve, at der er plads
og ressourcer til mig-gørelsen af det, de gennemlever.

4. Når jeg er syg, hvem er jeg mon så?
En af de ting, der var udfordrende for mig, mens jeg var
kræftpatient, var, hvordan der blev vendt op og ned på
min selvforståelse. Jeg arbejdede i det organisationspsykologiske felt, og før jeg blev syg, var min karriere meget
vigtig for mig. Når jeg tænker på det nu, var den det måske på en lidt udvendig måde. Jeg ville gerne bidrage, væ13
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re med til at skabe en forandring, skabe nye refleksioner
og handlemuligheder for andre mennesker, og mest af alt
ville jeg gerne være usandsynlig dygtig. Jeg arbejdede
med international mobilitet, og jeg udviklede og tilrettelagde undervisning, lavede rådgivning om udstationeringspolitikker, varetog en telefonrådgivning, holdt foredrag og nød virkelig at mærke suset, når jeg var på.
I forbindelse med min mands udstationering havde jeg
oplevet at gå fra at være ambitiøs psykologistuderende til
at være hjemmegående husmor. Vi var udstationeret 3 år i
Nigeria og 4 år i Egypten. Undervejs fik vi to piger, og selv
om jeg nød samværet med dem, var det konstant en udfordring for mig at være “den medfølgende ægtefælle”.
Jeg syntes, det var svært ikke at bidrage til familiens underhold, og længtes meget efter at blive stimuleret af fagligheden og fællesskabet på et studium eller et arbejde.
Jeg plejede at sige om det, at jeg pga. udfordringerne i udstationeringen aldrig ville behøve at løbe et maraton. Jeg
havde allerede bevist for mig selv, at jeg havde råstyrken
til at klare en hvilken som helst mur i livet.
Da vi i 2002 kom tilbage til Danmark, havde jeg stor
glæde af at vende tilbage til psykologistudiet. Jeg var blevet endnu mere målrettet og knoklede på med at blive
færdig, hvilket lykkedes i 2004. Herefter gik det stærkt.
Fra at være studerende til at have ledelses- og budgetansvar gik der mindre end et år. Jeg var både stolt og glad
for, at det var lykkedes mig at erobre en arbejdsidentitet
efter husmorårene.
Jeg tænkte allerede på dette tidspunkt om livet, at
mennesker ikke belønnes med retfærdighed. Det er, som
om vi har opfundet et begreb, der ikke har nogen rod i virkeligheden. Jeg oplever ikke, at der er en vægtskål, hvor
14

Dorte Kongerslev

gerningerne gøres op, og man får som fortjent i livet. Alligevel syntes jeg, at det var rigtig uretfærdigt, at jeg, efter
min kamp for arbejdsidentitet, nu skulle være syg. Jeg ville ikke finde mig i at være syg – det skulle være løgn, skulle det. Jeg ville hurtigt tilbage til arbejdet, jeg ville fokusere positivt og så se at komme videre.
I stedet blev det et noget længere forløb, hvor jeg fik
vendt op og ned på værdierne i mit liv og blandt andet
blev konfronteret med, at vilje ikke altid er nok, at ’orkningen’ kan høre op, og at gamle eventyr kan erkendes på
nye måder.

5. Historien om en moder
Det kom som en bombe for mig, at jeg var syg. Jeg havde
godt lagt mærke til nogen blødning, men troede, at det
handlede om en spiral, der skulle skiftes. Bortset fra blødninger havde jeg overhovedet ingen symptomer.
Jeg var ikke så overrasket over selve det, at jeg kunne
få kræft. Min far døde af kræft, da jeg var 24 år, og mange
år tidligere døde min faster af brystkræft. Så jeg havde egentlig ikke en tanke om, at død, sygdom og ulykke kun
ville kunne ske for naboen. Jeg vidste godt, at hvem som
helst kan blive ramt. Jeg blev altså ikke så meget fyldt af
et “Hvorfor mig?”, men meget mere af et “Hvorfor nu?”
Øv, nu var jeg lige kommet så godt i gang med at bevise,
hvor meget jeg kunne bidrage med, med at påvirke verden gennem mit arbejde og gøre noget, der var interes15
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sant. Jeg syntes vist selv, at jeg var i gang med at være
vældig dygtig.
Jeg havde aftalt med den gynækolog, der havde udtaget en vævsprøve, at hun godt måtte ringe til mig, når der
forelå et resultat om, hvorvidt der var tale om egentlige
kræftceller. Da hun ringede og fortalte mig, at det var
kræft, og at de kunne se, at cellerne havde spredning, oplevede jeg to meget mærkelige ting. Den første var, at jeg
fik en hørehallucination. Det havde jeg aldrig oplevet før,
og det var fuldstændig, som om det var virkeligt. Jeg kunne simpelthen høre nogle sirener gå i gang. Det lød, ligesom når civilforsvaret en gang om året afprøver deres
varslingssirene. Mens jeg oplevede det, nåede jeg at tænke:“Aha – det er derfor, man siger, at ’alarmklokkerne ringede’, fordi der rent faktisk er klokker, som kimer i ørerne
på en, når livet brænder på.”
Dernæst var jeg med det samme klar over, at jeg skulle sygemeldes. Det var jo en form for ’splitting’, for på den
ene side var der mig, som var meget engageret i mit arbejde og virkelig havde brug for den identitet, som arbejdet tilbød, og på den anden side var der den Dorte, der
blev hvirvlet ud i en afgrund af uvished.
Det var tydeligt, at jeg ikke ville kunne arbejde, hvor
gerne jeg end ville. Jeg var slet ikke i tvivl, men det var
meget, meget svært for mig at lade min arbejdsidentitet
ligge, og jeg var i de første dage meget oprevet, ulykkelig
og gal over, at det alligevel skulle overgå mig, der jo havde kæmpet så hårdt for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Når jeg alligevel vidste, at det var det rigtige for mig
at være sygemeldt, handlede det om, at jeg i mit job havde en meget udadvendt og rådgivende funktion. Den kun16
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ne jeg mærke, at jeg slet ikke ville kunne håndtere at skulle varetage.
Handlerum og al social ilt blev suget ud af mig, fuldstændig som om jeg blev vakuumpakket. Jeg havde ingen
social rækkevidde. Det var nærmest fornemmelsen af en
elastik, der svupper tilbage – svuush, så var der følelsen af
absolut centrering. Med ét var der kun fokus på, hvordan
jeg skulle håndtere hele situationen i forhold til mine
børn.
Mine to piger var 8 og 11 år gamle, og jeg var nærmest
lammet ved tankerne om, at jeg kunne risikere at dø fra
dem eller belaste dem med et voldsomt og langstrakt sygdomsforløb.
Det er mit indtryk, at børn generelt opfanger tyngden og det
truende ved kræft. De opfanger de voksnes bekymringer og
ved godt, at noget er på færde. De har måske også hørt om
nogen, som har kræft, eller kendt nogen i familien eller omgangskredsen. Derfor tænker jeg, at det er vigtigt, at de bliver inddraget og får information. For mange mennesker er
det stadig sådan, at der sættes lighedstegn mellem kræft og
død. Det kan derfor være en hjælp for børn, at de voksne
sætter rammerne omkring sygdommen, så det bliver muligt
at tale om, hvad den her sygdom betyder for os, i denne familie, og hvilke håb og muligheder vi har med os.
De tre uger, hvor udfaldsrummet var uendeligt, og hvor
jeg ikke vidste, hvor fremskreden kræften var, og om jeg
nu skulle dø fra mine piger, var meget lærerige og ekstremt udmattende.
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For første gang forstod jeg helt ind til marven H.C. Andersens eventyr “Historien om en moder”. Eventyret
handler om en moder, der mister sit barn, og som er villig
til at ofre alt for at få barnet tilbage fra dødsriget. Moderen ofrer sit hår, sine smukke øjne, sin vidunderlige stemme. Alt fratages hun af underverdenens magter for at få
sit barn tilbage. Jeg har altid holdt meget af eventyret og
syntes, det var en smuk fortælling om den ubetingede
kærlighed fra forældre til deres børn.
Før jeg selv blev syg, havde jeg af og til overvejet, om
jeg, hvis jeg var i risikogruppe, ville få fjernet mine bryster
forebyggende, som nogle kvinder jo vælger. Jeg har altid,
helt egocentreret og naivt tænkt, at det ville være nærmest umuligt for mig, fordi jeg holder så meget af mine
bryster og synes, de er noget af det pæneste ved mig. Så
jeg har tænkt om det at få fjernet sine bryster, at det var
en høj pris at betale. Da jeg blev syg, oplevede jeg en ubrydelig vilje til MORhed, og at jeg ville kunne ofre hvad
som helst, når bare min MOR-evne stod tilbage. Helt konkret betød det, at jeg ville være i stand til at overleve og
acceptere tabet af en hvilken som helst kropsdel eller
kropslig funktion, når bare jeg ville være i stand til stadig
at være mor for mine børn.
Det var altså ikke tanken om at være dygtig eller succesfuld, ikke oplevelsen af at være anerkendt og blive set af
andre, der fyldte noget overhovedet. Helt inde ved kernen
var det angsten for, hvordan det skulle gå mine børn og
min mand. Angsten for at svigte og føle sig svigtet og
snydt af livet.
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6. Punktering af angstballoner
Når jeg arbejder med klienter, der har angst for noget, arbejder vi tit med noget, vi kalder ’angstballoner’. Angstballoner er forestillingen om, at angst og angst for angsten kan få det, man frygter, til at fylde mere og mere i
ens følelses- og tankeverden. Nærmest som en stor ballon, der fyldes med luft. Ballonen bare vokser og vokser,
og man bliver mere og mere klemt af forestillingerne om
alt det ubehagelige, der måske kunne ske.... Når vi i min
praksis punkterer angstballoner, tør vi for en stund kigge
på det, der ville være det allerværste.
Et brudstykke af en sådan samtale kunne være:
“Jeg har det rigtig dårligt og er ked af det – det er
en rigtig øv-dag.”
“Okay, er det det, vi skal tale om i dag?”
“Ja.”
“Godt, så vil jeg spørge dig, hvad du er mest optaget af lige nu?”
“Jeg føler mig simpelthen så bange, nærmest på
randen af panik. Tankerne kværner rundt.”
“Jeg har noget, jeg gerne vil spørge dig om, så. Det
kan være, at du synes, det er mærkeligt, og det kan
også være, at du undervejs oplever, at der er noget,
du ikke har lyst til at svare på eller tale om. Hvis det
sker, vil det så være ok for dig at sige det til mig?”
“Ja, det vil det. Det har jeg ikke nogen problemer
med, og jeg ved jo godt, at det er sådan, vi arbejder her.”
“Ved du noget om, hvad det er, du er bange for?”
“Jeg er simpelthen så bange for at dø.”
“Så tanken om, at du kan dø, er det det allerværste,
du kan forestille dig?”
“Ja.”
19
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“Hvis det allerværste ville være, at du skulle dø,
hvad ville så være vigtigt for dig?”
“Så ville det være vigtigt, at jeg har fået taget ordentlig afsked med mine børn.”
“Hvis du skulle tage ordentlig afsked med dine børn,
på hvilken måde skulle du så forberede dig? Hvad
ville jeg se dig gøre?”
“Jamen så ville jeg nok lave nogle små bøger til
dem med billeder og fortællinger om, hvordan jeg
har oplevet dem, hvad jeg har elsket dem særligt
for, og på hvilken måde de har betydet noget i mit
liv.”
“Når du forestiller dig at være i gang med det arbejde, hvordan opleves det så?”
“Det er ret mærkeligt, for det ville jo være forfærdeligt, men jeg kan også mærke en glæde ved at
kunne være så tydelig. Det er vigtigt for mig, at
mine børn ved, hvor elskede de er, og det er rart
at tænke på.”

I stedet for at det, angsten beskæftiger sig med, bliver uendelig stort og allestedsnærværende, betyder det at gøre det konkret ofte, at det kan blive meget mere håndterbart. Man kan blive genforenet med det, der er vigtigt, og
dermed give det plads. At tale om det med nænsomhed
og nysgerrighed kan for nogle have den effekt, at angsten
punkterer. Den kan stadig fylde, men måske fylder den ikke længere det hele.
I den periode, hvor jeg ikke vidste, hvor slemt fremskreden min kræft var, og altså indimellem kunne have forestillinger om, at jeg skulle dø, var det ikke muligt for mig
at have angstpunkterende samtaler med nogen. Det kan
være rigtig svært for pårørende og venner at gå ind i den
slags samtaler, fordi det kan virke, som om man som pårørende eller ven ikke holder fast i håbet. Jeg oplevede i
hvert fald, at min mand, familie og venner alle kategorisk
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nægtede at tale med mig om “Hvad nu, hvis jeg dør?” Det
er selvfølgelig helt forståeligt og også bekræftende og
dejligt, at alle havde tillid til, at jeg ville klare den (det var i
hvert fald det, de sagde i situationen – senere har jeg hørt
fra flere, at de var meget bekymrede og slet ikke kunne
holde ud at tænke på at jeg måske skulle dø), men det efterlod mig meget, meget alene med tankerne om, hvordan jeg skulle klare at dø fra mine børn, hvis det var det,
der skulle ske. Jeg kunne bruge timer på at spinde rundt i
tankerne om, på hvilken måde jeg ville kunne forberede
børnene, og hvad jeg kunne give dem med videre i livet.
Der var en smertefuld bevidsthed om, at uanset hvad jeg
ville kunne gøre, ville det aldrig kompensere for oplevelsen af tab og forladthed, savn og sorg, som ville blive mine børns byrde.
Det var uendelig ensomt, og jeg husker det, som om
jeg nærmest befandt mig i en mørk cigaræske. Der var
trangt, indelukket, ingen ilt ud over den, mine angstudåndinger indeholdt, og det var pinefuldt, at jeg overhovedet
ikke kunne overskue eller orke at række ud efter hjælp.
Det ville have været en hjælp, hvis der havde været et
menneske, der havde turdet gå ind i forestillingen om død
sammen med mig. Som havde kunnet rumme at tale om
det og måske derved gøre det til noget, som man bare i
glimt kunne kigge på. Jeg tror ikke, at man på nogen
måde kan fjerne uvisheden ved døden eller afskedens
smerte, men ved at konkretisere det tror jeg, det er muligt
at nå ind til nogle valg om, hvordan man kan være i alt det
svære.
Når vi oplever at vælge, oplever vi også at tilbageerobre en smule af det kontroltab, som sygdom og død påfører
os. Ud over angsten for at skulle dø fra børn og mand var
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det slemt at være konfronteret med fortvivlelsen. Fortvivlelsen over at jeg, Dorte, der selv arbejdede som psykolog
og tænkte, at en psykolog kunne være en rigtig god hjælp,
ikke selv orkede at række ud efter en.

7. Når orkningen hører op
Noget af det værste for mig, noget af det, som jeg synes
var sværest at håndtere, og som jeg forsøgte at skjule for
andre, var, at min orkning næsten hørte op. Mit ellers sociale væsen skrumpede helt ind. Jeg havde ingen social
rækkevidde, magtede ikke rigtig sociale sammenhænge.
Trak mig mere og mere. Ikke at orke var som at betragte
en skygge af mig selv. Jeg havde forventninger om, at jeg
kunne opsøge hjælp, spejle mig i andre, være aktiv, men
jeg orkede ikke rigtig. Det eneste, jeg magtede, var at
bruge energi på at gøre dagligdagen så almindelig som
mulig for vores to piger.
Jeg orkede ikke at ringe til Kræftens Bekæmpelse. Orkede ikke, at jeg ikke vidste, hvem jeg ville komme til at
tale med, orkede ikke, hvis jeg kom til at tale med en, der
ikke var psykolog, og orkede ikke at finde ud af noget andet. Vidste godt, at der var dygtige psykologer derude
(mange, som er mine venner og bekendte), men havde jo
brug for at kunne lægge min Dortehed fra mig for en
stund. Den Dorte, der betragter livet lyst, og som altid har
en løsning eller en handling. Her var noget nyt i spil – en
Dorte uden orkning var godt nok en slem en at slæbe
rundt med. Jeg havde det nærmest, som om jeg ikke kunne være bekendt at have det sådan. Havde brug for at tale
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med en, der vidste noget om, hvad jeg gik igennem, men
magtede ikke tanken om at sidde i en gruppe med mennesker, jeg ikke havde valgt. Havde på det tidspunkt ikke
rigtig overskud til at skulle forholde mig til andre, nye
mennesker. Havde brug for en slags kræftstoresøster eller
storebror, der selv havde gået vejen og som kunne rumme
og tage vare på den lillebitte uorknings-Dorte for en
stund.
Min mor var et halvt år forinden blevet alvorligt syg. Så alvorligt, at vi opfattede hende som døende. Det betød lange køreture til Sønderjylland, bekymring og uvished. Da
jeg blev syg, var situationen derfor grotesk på den måde,
at min mor var indlagt i Sønderjylland, mens jeg blev indlagt og opereret i Herlev. Det var en meget fattig oplevelse at stå der på hospitalsgangen og kigge ud over lysene i
København og så høre sin mors svage, næsten ikke-tilstedeværende stemme i den anden ende af røret. En afmagt
over ikke at kunne være der for hende, og helt inderst inde også barnets afmagt over, at hun ikke kunne være der
for mig.
Derudover havde vi virkelig ladet os rive med af boligboblen og havde købt et nyt hus uden at få solgt det gamle først. Det betød, at vi i den tid, hvor jeg var syg, blev opereret og fik kemo- og strålebehandling, sad med to huse og medfølgende truende økonomisk usikkerhed. Det
blev min mands opgave at håndtere alle usikkerhederne
omkring husene, og han tog sig af meget af det praktiske.
Måtte jonglere rundt med tal, mulige købere, udlejning af
huset i en periode, samt alt det praktiske med indkøb,
madlavning, lektiehjælp, sportsaktiviteter etc. Han har al23
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tid været meget tæt knyttet til vores piger, så det var også
ham, der var den trygge, stabile base for dem.
Ud over min meget syge mor og vores økonomisk ustabilitet havde vi oven i købet også fået en hundehvalp,
netop som jeg blev syg. To dage efter, at jeg havde fået at
vide, at der var tale om kræftceller, hentede vi Lucca, en
eurasierhvalp på 8 uger. Lucca havde været ventet længe,
og min mand og jeg kunne ikke bære tanken om, at vi ikke
skulle have hende, ikke bære tanken om at skuffe pigerne.
Vi havde glædet os så meget, og vi tænkte, at det for børnene ville være vigtigt, at glæden forklædt som 3,4 kg lille
hundekrop kom ind ad døren. Tænkte, at det nok også
kunne adsprede mine tanker lidt at have en hvalp at tage
sig af.
Som enhver nybagt hundefamilie vil vide, er der rigtig
meget arbejde med en hvalp, og selv om hun var sød og
så nuttet, at det nærmest hvinede, så var det faktisk også
en belastning. Jeg havde egentlig brug for at tage mig af
mig selv, at blive taget sig af for en stund, og det var der
ikke så meget plads til midt i det livskaos, der herskede i
vores hjem og familie.
Da strålerne og kemoterapien gik i gang, blev jeg så fysisk
træt, at jeg kun lige akkurat kunne slæbe mig af sted. Jeg
måtte sove om eftermiddagen og lå nogle gange oppe i
sengen, når pigerne kom hjem fra skole. Jeg hadede når
jeg lå deroppe, synes det var så trist for pigerne at komme
hjem til. Enkelte dage fik jeg drevet mig selv frem til entreen, så jeg kunne stå der og tage imod dem, når de kom
hjem. Der var også dage, hvor jeg var mere aktiv og kunne
overskue mere, men mest husker jeg den slæbende fornemmelse af at trække sig selv gennem dynd. Jeg opleve24
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de det ikke som en depressiv tilstand, men simpelthen
som altomsluttende træthed.
Det var en kamp at stå op og gå i bad. Tanken om, at
dagen også kunne rumme at handle, dække bord, gå med
hunden og holde sig vågen til aftensmaden, kunne fylde
mig med desperation. Jeg prøvede virkelig at bide tænderne sammen og bruge min vilje til at klare det. Ville fandeme ikke være sådan en belastning. Det, jeg drømte om,
var bare at få lov til at være i hvile. Ikke at skulle noget,
bare være. Bare lade kroppen tage imod alle de aktive og
giftige stoffer, som skulle sikre, at kræften ikke kom igen.
Invitere dem indenfor og bede dem gøre deres job uden at
skade alt for meget.
Jeg drømte sådan om at komme på refugium. Forestillede mig smukke hvide rum, med enkel kunst og store, rene, bløde senge. Mad, der dukkede op af sig selv, og mennesker i dæmpet samtale. Drømte om musik, natur og ro.
Elskede ideen om at få lov til for en stund at være rettet
mod mig selv, optaget af de mest basale behov og uden at
skulle foregive noget andet end træthed.
Jeg tror, der er mange kræftpatienter, der har oplevet
noget lignende. Kræft kommer jo ikke i en isoleret pakke,
der betyder, at alt andet i livet står på standby. Formentlig
vil de fleste pårørende og venner gerne hjælpe og bidrage,
men det kan være svært at vide hvordan, svært at have
overskuddet, svært at rumme alt det, en kræftpatient behøver og kræver. Jeg husker min egen tid som pårørende.
Hvordan jeg passede min far i den terminale fase, hvordan
jeg led med min fars lidelse, hvordan jeg ønskede, at jeg
kunne gøre mere, besejre kræften, vinde kampen, hvordan jeg skammede mig over, at jeg af og til syntes, det var
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ulideligt at være vidne til, og hvordan jeg af og til ønskede, at det snart ville holde op.

8. Glødende bål
Som kræftpatient kan det nærmest være ulideligt at være
den syge, den, der har brug for hjælp. Det kan betyde, at behov om opmærksomhed, behov for at dele oplevelser og
tanker, behov for at blive mødt og forstået på det, der er
svært, kan blive skubbet væk, over i krogen. Det kan være,
man tænker: ”Jeg orker ikke at insistere på hjælp, orker ikke
at dele, hvor bange jeg var i dag til undersøgelsen, magter
ikke igen at se mig selv som en belastning, kan ikke få nogen
til at fatte, hvor ubegribeligt udmattende det er at have
kvalme.”
Der ligger de så, alle følelserne, oplevelserne, tankerne
og behovene. Lidt gemt væk eller måske skubbet ind under
gulvtæppet. De forsvinder ikke, de ligger og ulmer. Den dag,
hvor overskuddet kommer igen, er de måske et glødende
bål. Et råb om, at noget af alt det, der var svært, må anerkendes, forstås, tales om og måske endda bødes for. Jeg
tror, at glødende bål kan skille mange ægtefæller. Ikke fordi
nogen gør noget forkert, men fordi så alvorlig sygdom udstiller uformåenhed, svigt og magtesløshed skånselsløst.
Jeg har haft mine små, glødende bål, som jeg stille og roligt har slukket, efterhånden som tiden er gået. Jeg har
været ked af, at jeg på grund af situationen med min mor,
vores hvalp og vores økonomi i perioder følte, at der ikke
var noget nærvær eller nogen omsorg at hente hos min
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mand. Hans omsorg var at være der for børnene og klare
alt det praktiske. Jeg kan kaste sand på gløderne, fordi jeg
ved, at han ikke kunne andet. Fordi jeg ved, at hvor udmattende det end må være for ham, går han med til at tale om, hvordan det var, hvorfor det var sådan, og hvad vi
ville have gjort anderledes, hvis vi havde kunnet. På den
måde får det, vi ikke fik gjort optimalt, ikke magtede eller
orkede, en stemme. Jeg ved, at han har været ked af, at
det var sådan, og at det har været rigtig svært for os at erkende vores fælles uformåenhed, når vores historie om os
selv som par ellers er, at vi kan klare alt sammen.
I forhold til andre tror jeg, vi her har et rigtig godt eksempel på forskellen mellem det, andre ser, og det, vi som
involverede faktisk oplevede. Jeg ved, at mange har set os
som et stærkt par, der har klaret utroligt svære belastninger med sammenhold, ukuelighed og optimisme. Man
kan vel sige, at det var det billede, man ville få, hvis man
kun kendte historien fra ydersiden.

9. Smerter
Jeg troede egentlig, jeg vidste en del om smerte. Har for
pokker født to børn og haft et par seriøse knæoperationer. Mens jeg var syg, lærte jeg, at der var et spektrum,
jeg end ikke havde været i nærheden af. Jeg opdagede, at
der findes smerte, der kan være uden for sproglig kategori. Smerte, hvor det slet ikke ville give mening at forsøge
at kategorisere den, analysere den eller inddele den på en
skala fra 1 til 10. Min oplevelse af smerte var, at stærke
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smerter piller personligheden og handlekraften af, lag for
lag.
Smerter har deres egen historik og geografi. Biologisk set er
det en del af kroppens og sindets forsvarsmekanisme, at vi
glemmer smertens intensitet. Vi vil ikke gerne geninviteres
ind i smertens univers, når vi først er kommet ud derfra. Vil
ikke, gennem erindringen, drives rundt i landskabet endnu
en gang. Vi vil gerne væk fra smerte, både som den, der har
den, og som den der er vidne. Oplever vi mennesker i smerte, vil vi gerne trøste eller gøre noget... det er nærmest urummeligt, hvis der ikke er noget at stille op.
Jeg tvang mig selv ind i smertens landskab igen, da nogen
spurgte, om jeg ville kunne fortælle noget om smerte, i
forbindelse med et foredrag om kræft. “Smerte,” tænkte
jeg .... “Hmm, så meget smerte har jeg vel egentlig ikke
oplevet. Det er da gået nogenlunde let og har ikke været
særlig smertefuldt.” Jeg ville med andre ord ikke gerne ind
i smertens landskab igen, kunne faktisk ikke huske, at jeg
nogensinde havde været der. Så tænkte jeg efter igen.
“Arh Dorte, kan det nu passe, jeg synes da, jeg kan huske,
at der har været tidspunkter, hvor det har været rigtig uudholdeligt,” sagde jeg til mig selv. Jeg tænkte efter igen,
og langsomt dukkede de op... små brudstykker, fornemmelser af, hvordan det var. Her er, hvad jeg fandt:
Ubeskyttet – råt kød
Uden anden bevidsthed end at være dirrende råt kød
Eksponeret i lampens blændende skær
Der er kun smerte – jeg er intet ud over råt kød
Skrig; jeg opdager de er mine
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Råt skrigende kød
Når smerten er så rå, æder den alt
Kun langsomt dukker jeg op, til stede i efterdønningernes
rytmiske skvulp.
Jeg tror ikke, at smerte i den form kan trøstes, tænkes eller tales væk.
Det, jeg havde brug for i forhold til mine smerteoplevelser, var, at det blev anerkendt, at nogen var vidne til,
hvordan smerten teede sig, og så hjalp det, at den medicinsk blev lagt i lænker, så den kunne holde sig i ro.

10. Seksualitet
Det har altid været en strategi for mig at forsøge at tilegne mig kontrol gennem viden. Da jeg blev syg, var jeg derfor meget optaget af at søge information. Jeg googlede
mig nærmest halvt fordærvet og oplevede efterhånden,
at mængden af information blev alt for stor og alt for uigennemsigtig. Jeg følte efterhånden, at jeg nærmest havde en halv ph.d. i livmoderhalskræft og andre kræftformer
i underlivet. Jeg blev nærmest dårlig tilpas af al den information, og jeg beordrede mig selv til ikke at læse mere
om forskellige former for eksperimentelle operationer, ikke læse mere om alle dem, der var døde eller som havde
uheldige forløb, og absolut ikke læse mere om alle de
komplikationer og senskader, der kunne opstå. Udfaldsrummet syntes så enormt.
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En af de ting, jeg dog var optaget af og forsøgte at få
svar på, var, hvad kræften og behandlingen ville have af
betydning i forhold til min seksualitet.
Jeg var 40 år og havde indtil da haft et godt, relativt
afslappet og nydelsesfuldt forhold til sex og min egen seksualitet. Derfor forsøgte jeg at være opsøgende og spørgende i forhold til læger og andet personale og oplevede
gang på gang at blive affejet eller afvist.

Eksempel på forsøg på samtale om seksualitet
– på hospitalet
Jeg er til forsamtale forud for min operation, hvor livmoder og toppen af skeden skal fjernes. Derudover skal der
fjernes lymfekirtler i hele bækkenbunden, og man skraber
på vævet hele vejen rundt og kommer i den forbindelse
tæt på urinleder og nervebaner. Med til samtalen er, foruden mig, min mand, en læge og en sygeplejerske. Det er
7-8 minutter inde i samtalen, og jeg siger, henvendt til lægen:
“Jeg er godt klar over, at det er en vældig omgang.
Kan du sige noget om, hvad forskningen og din erfaring er i forhold til betydningen for seksualitet,
lystfølelse og sådan?”
“Ja altså, der er nogle, der får væsentlig nedsat
lyst. Hos nogen ser vi dog, at det bedrer sig over
tid.”
“Ok, kan man sige noget om, hvad man eventuelt
selv kan gøre?”
“Ja, det er jo vigtigt at få trænet og udvidet skeden igen, for den bliver jo altså forkortet, når vi opererer.”
“Ja, det kan jeg da godt se. Nu er det jo ikke aktuelt
lige nu, men hvis jeg nu også bliver tilbudt kemote30

Dorte Kongerslev
rapi og stråleterapi, har det så yderligere betydning?”
“Ja, det kan det godt have. Der kan jo ske det ved
stråleterapi, at skeden klistrer sammen.”
“Undskyld, der tror jeg lige, jeg hørte forkert, sagde
du lige til mig, at jeg kan risikere, at min skede klistrer sammen?”
“Ja, det kan ske. Man skal bare sørge for at holde
den åben.”
“Kan du lige hjælpe mig med at forstå, hvordan
man skal gøre det?”
“Ja, man får jo en glasstav.”
“EN GLASSTAV?”
“Ja, men skal vi ikke aftale, at du taler med nogen
om det, hvis det bliver aktuelt? Så hvis I ellers har
mere at spørge om?”

Se, her skete der det for mig, at kæden simpelthen sprang
af. Ordet ’glasstav’ overvældede mig fuldstændig. Jeg
skar mig på ordet. Jeg så for mig en obeliskformet stav
med skarpe flintestenskanter. Jeg forestillede mig flintestenens hårdhed mod blødt, fint væv, og så intet andet
end lemlæstelse. Jeg ved godt, at en glasstav eller Hagar,
som det også kaldes, slet ikke ser sådan ud. Jeg ved også,
at man bruger glas, fordi det er mest hygiejnisk og skånsomt, men det vidste jeg ikke den dag, og det var følelsen
af ordet og de billeder, det umiddelbart fremkaldte, der
ramte. Det ramte, at der ikke var tid til at tale det ordentligt igennem, og det ramte, at der ikke kunne henvises til,
hvem jeg i givet fald kunne tale med.
Jeg øvede mig på det her tidspunkt vældig meget i at
krydse broerne, når jeg nåede til dem. Så jeg forsøgte at
finde lidt mere information om stråling og sammenklistre-
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de skeder på nettet og håbede så ellers, at efterbehandling ikke ville være nødvendig.
Efter min operation blev jeg tilbudt forebyggende efterbehandling. Jeg valgte at tage imod det, selv om jeg var
skrækslagen. Listen over, hvad kemo- og stråleterapi kan
føre til af senskader, er ret overvældende. Det er simpelthen umuligt at sige, hvem der bliver ramt af hvilke skader.
Der er nogle, som slipper næsten uden nogen senskader,
mens andre skal kæmpe med mange forskellige. Så når
man løser billet til efterbehandlingen, løser man på én
gang billet til, at alt er gjort for at sygdommen ikke vender
tilbage, samtidig med at man kaster sig ud i ukendt land
mht. mulige senskader.
Jeg græd, da vi kørte hjem fra hospitalet, efter at jeg
havde takket ja til efterbehandlingen. Græd, fordi jeg virkelig var bange for, hvilke skader jeg kunne ende med.
Græd for min kvindelighed, fordi jeg vidste, at jeg nu ville
gå i overgangsalder, og græd for tanken om, hvad der
mon ville ske med min krop, min skede og min seksualitet.
Herefter forsøgte jeg flere gange at tale med sygeplejersker om sammenklistrede skedevægge, og hvad jeg evt.
kunne stille op. Jeg fik aldrig rigtig noget svar eller tilbud
om at se en glasstav. En sygeplejerske fik så vældig travlt
med at komme ud af lokalet, at hun nærmest sprang over
et rullebord på vejen ud. Imens hun tog flugten, fik hun
sagt noget om, at der jo var en glasstav, som hun ville få
nogen til at vise mig, men der kom aldrig nogen, og jeg
opgav forestillingen om, at det ville være muligt at få en
fornuftig dialog med nogen på hospitalet om det.
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Min løsning blev, at jeg og min mand tog til en forretning, der hedder Lust, i København. Lust er en specialforretning, der handler med forskellige former for seksuelle
hjælpemidler. Det er en utrolig fin forretning, hvor de forskellige dildoer og andet grej står fint udstillet i glasmontrer. Nærmest, som var de hver især et kunstobjekt. Det
er så langt fra lummer kælderbutik, som man overhovedet
kan komme. En kold dag først i januar trissede min mand
og jeg, hånd i hånd, ind i butikken. Lidt betuttede var vi,
men det gik hurtigt over. Vi fik simpelthen den mest kompetente og søde betjening og gik derfra med en dildo.
Den lignede ikke en penis og heller ikke noget fra Star
Wars. Den lignede præcis det, den skulle, nemlig være et
hjælpemiddel til at udvide min skede.
Der, hvor jeg igen var efterladt uden hjælp og vejledning, var på spørgsmålet om hvordan. Hvor ofte skulle jeg
bruge dildoen? Skulle den bare sættes ind, eller var det
bedre at lade den glide frem og tilbage? Skulle vævet
strækkes, til det gjorde ondt, eller var det ok at stoppe før
det? Ville det være nok med 2 min. om dagen eller bedre
med 10 min. hver anden dag, og hvor længe skulle man
mon regne med, at der var risiko for sammenklistring? Der
var mange spørgsmål og ikke rigtig nogen steder at hente
svar. I dag ved jeg, at der ligger en vejledning på nettet i,
hvordan en glasstav skal anvendes, ligesom der har været
et onlineforum specielt for kvinder med livmoderhalskræft. Jeg fandt dog ikke denne information, da det var
relevant for mig. At der findes information og internetfora
ophæver dog i min optik ikke behovet for, at man kan have brug for at få råd og vejledning fra et kompetent menneske, fordi der i dialogen opstår nye spørgsmål, fordi vi igen er konfronteret med forskellen på almengørelse og
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mig-gørelse, og fordi eventuelle misforståelser kan opdages og rettes.

Eksempel på forsøg på samtale om seksualitet
– hos lægen
Jeg er nu hos min praktiserende læge og er midt i mit stråle- og kemoforløb. Jeg er fortsat urolig for, hvor meget
min seksualitet og min funktion på området vil blive skadet og tænker, at jeg måske allerede nu kan tale med lægen om, hvordan vi fremadrettet kan gribe det an. Jeg synes, der er mange ting at forholde sig til ud over spørgsmålet om seksualitet. Der er overgangsalder, spørgsmål
om hormoner og tanken om, at vi i min familie har tendens til osteoporose, der jo virkelig kan få fat i overgangsalderen, så mit håb er, at jeg sammen med lægen kan
lægge en eller anden form for plan.
“Jeg har lige en anden ting, jeg godt vil tale med dig
om.”
“Ja, hvad er det?”
“Jeg er ret så bekymret for, hvordan det her kommer til at påvirke min seksualitet. Jeg er jo ikke så
gammel og tænker, det kan være vigtigt at være
lidt opmærksom på, for jeg tænker meget over,
hvordan det vil påvirke mit forhold til min mand og
også, hvordan det vil påvirke mig, hvis seksualiteten lider stor skade. Er det noget, du har nogen erfaring med? Ved du evt., hvad man kan gøre, eller
hvad man med fordel kan være opmærksom på?”
“Øh, det ved jeg ikke så meget om, så jeg ved ikke
rigtig, hvad jeg skal sige om det, og jeg tænker, at
min erfaring er, at det måske ikke er så normalt at
interessere sig for på det her tidspunkt.”

Der stoppede så den samtale. Jeg var simpelthen så forarget over, at min spørgen og bekymring nu også skulle gø34
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res til noget, der lå uden for normen. Jeg lovede mig selv
på stedet, at når jeg blev rask, så ville jeg give temaet om
seksualitet en stemme.
Jeg tænker, at seksualitet er livskraft. Det er en del af
helhedshistorien om at være et menneske, og derfor skal
der også kunne være plads til at tale om det og få rådgivning og vejledning i forhold til det. Når jeg holder foredrag
om kræft, har jeg af og til spurgt sygeplejersker og andet
sundhedspersonale, hvad der mon forhindrer samtaler og
vejledning mht. seksualitet. Det svar, jeg oftest får, er, at
man er bange for at være grænseoverskridende.
Jeg tolker det som et udtryk for, at man er klar over, at
samtaler om seksualitet skal varetages på en ordentlig
måde, og at der kan være en usikkerhed på, hvad det egentlig vil sige. Jeg tror også, at tankerne om grænseoverskridelse kan handle om, at det kan være grænseoverskridende for den enkelte sygeplejerske. At tale om seksualitet er jo at være nær et menneskes mest intime sfære, og
det kræver naturligt nok en faglig viden samt personlig
konduite. Jeg har tit talt med sygeplejersker, som i en eller anden form udtrykker et ønske om at kunne tilbyde
nogle gode, informative og afklarende samtaler om seksualitet, men at de simpelthen ikke ved hvordan.
Denne form for uafklarethed tror jeg smitter af på patienterne. Jeg tror også, at mange patienter går og putter
sig lidt med at tale om seksualitet. Kan man være bekendt
at være optaget af det, når man nu er syg? Er det normalt,
eller vil nogen tænke, at man er lidt mærkelig? Udstiller
man sig selv endnu mere, end man er i forvejen som patient, hvis man vælger at spørge til rådgivning og information vedrørende seksualitet?
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Jeg ved, at der er intentioner om, at det skal være muligt
at forholde sig til seksualitet på en faglig måde, som en
del af sygeplejen. Jeg ved også, at der er ildsjæle rundt
omkring, der stædigt forsøger at skabe en professionel
ramme omkring samtaler om seksualitet, og jeg ved, at
der er mange sygeplejersker, der ikke ved, hvad de skal
stille op, når de får spørgsmål angående det seksuelle område.
Derudover ved jeg, at man i mange sammenhænge i
sundhedssektoren arbejder ud fra en model, der hedder
PLISSIT. Det er en model, der betyder, at patienten alt efter nødvendighedsgrad ledes mod mere og mere fagligt
kompetent personale, og hvor man hele tiden agerer i forhold til det, man kalder patientens praksis. Måske er det
bare sådan, at PLISSIT-modellen mere er noget, man har
som idé, end noget man konkret anvender?
I mit tilfælde ville brugen af PLISSIT og dertil uddannet personale betyde, at man på min forespørgsel om skader, funktionalitet og praktisk vejledning i forhold til seksualitet ville kunne møde mig ved at henvise mig til en
specialuddannet sygeplejerske, der kunne tage en snak
med mig om mine bekymringer og mit behov for vejledning. Havde man fulgt en sådan procedure, havde det ikke
på nogen måde kunnet være grænseoverskridende for
mig, da det hele ville tage udgangspunkt i mit behov, min
sprogbrug og min bekymring. Det ville heller ikke kunne
være grænseoverskridende for den sygeplejerske, der har
valgt at tage en tillægsuddannelse i samtale og vejledning
mht. seksualitet, da hun ville være klædt på til at gennemføre samtaler om seksualitet og formentlig derigennem
ville have opnået metoder til at kunne sige fra i forhold til
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patienter, der i deres ageren, sprogbrug etc. kunne opleves som værende grænseoverskridende over for hende.
Det ville have hjulpet mig, hvis en sådan praksis var at
finde i sygehusvæsenet, og hvis den blev implementeret
rundt omkring, ville den formentlig, ud over en gavnlig effekt for patienterne, i tillæg fremover kunne forhindre diverse faldskader hos sygeplejersker, der befippet forsøger
at undslippe patienter, når de forsøger at tale om deres
bekymring og usikkerhed i forhold til seksualitet.

11. Hurtigt tilbage på arbejde
Da jeg blev syg, var jeg heldig at være på en arbejdsplads,
der nærmest ville stå på hovedet for mig. Min chef var
meget hurtigt ude at sige, at jeg kunne regne med fuld
opbakning, og at jeg bare skulle tage mig den tid, jeg skulle bruge, og var der det mindste, jeg havde brug for, skulle
jeg endelig bare sige til.
Det var jeg rigtig taknemmelig for. Jeg oplevede ikke
noget pres fra arbejdspladsen, til gengæld oplevede jeg
heller ikke, at arbejdspladsen havde en stillingtagen til,
hvordan man egentlig håndterer, når en medarbejder bliver alvorligt syg. På den måde var al kommunikation omkring udmelding til organisationen om min sygdom, statusopdateringer og håndtering af tilbagevenden overladt
til mig.
Jeg havde den holdning, at det ikke måtte være tabu,
at jeg var syg, og ville gerne være åben omkring, hvad der
skete med mig, på et niveau, så mine kollegaer ikke følte,
de blev tvunget med helt op i mit underliv, men trods alt
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var relativt godt informerede. Men jeg vidste egentlig ikke, om det, jeg formidlede til min chef, blev formidlet videre. Jeg var også lidt usikker på, om min chef syntes, jeg
ringede for lidt eller for meget. Og var ekstremt optaget
af ikke at ville være en belastning.
Jeg følte ikke på nogen måde, at jeg var presset af arbejdspladsen, men hold da op, hvor var jeg presset af mig
selv. Jeg ville hurtigt tilbage til arbejdet, så en måned efter kemoterapi og stråleophør begyndte jeg på arbejde;
det var lige omkring 1. april 2008.
Jeg fik sammen med min chef aftalt, at jeg skulle begynde med få timer om dagen og så langsomt trappe op,
med forventning om at være på fuld tid efter sommerferien. Jeg kunne sådan ønske, at der havde været nogen til
at bremse mig. Til at stille spørgsmål ved, hvorvidt jeg nu
var klar til at arbejde. Selv om min arbejdsplads gjorde,
hvad de kunne i situationen, så efterlod de mig også med
ansvaret.
Det var en rigtig underlig følelse at møde på arbejde. Jeg
havde en fornemmelse af mig selv som en nedbrændt fabrik. Følelsen af at være fuldstændig forkullet og uden
ressourcer. Kun facaderne af røde sten stod oprejst, og
hist og her anedes en forkullet bjælke. Tomt, øde og blottet for liv.
I mit møde med arbejdet blev det også lysende klart
for mig, hvilke effekter sygdommen og særligt behandlingen havde haft:
Jeg var i overgangsalderen og storsvedte, med de rigtig grimme skjolder under armene og en krop, der var pustet helt op. Min hørelse var nedsat, og jeg havde fortsat
føleforstyrrelser i fingrene. Jeg havde en næsten ikke-ek38
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sisterende korttidshukommelse. Mine tarme rullede rundt
og gav de vildeste mavesmerter. Jeg kunne kun få dem på
plads igen ved at ligge udstrakt. Jeg var rigtig nervøs for,
at nogle af mine kollegaer eller samarbejdspartnere skulle
opleve mig i den situation. Jeg kunne ikke mærke, når jeg
skulle tisse, så jeg måtte holde meget øje med tiden og gå
på toilettet nærmest på klokkeslæt, for at forhindre, at jeg
tissede i bukserne.
Jeg kom langsomt i gang. I starten var selve turen til
arbejde nærmest nok. Jeg kunne gå fra at være nogenlunde frisk til at blive ligbleg og have brug for at ligge i løbet
af nul komma fem. Jeg startede med at arbejde to timer
om dagen og forøgede så timeantallet gradvist.

12. Tilbagefald?
Det er weekend, og jeg har været på arbejde i ca. 14 dage.
I aften skal jeg til min første fest siden min sygemelding.
Det er min veninde og hendes mand, der holder indflytterfest. Der kommer mange, jeg kender, og jeg både glæder
mig og er lidt nervøs. Glæder mig til at skulle noget normalt og hyggeligt og er nervøs for, hvordan dem, jeg kender, vil håndtere at se mig. Holder ikke ud, hvis det bliver
alt for akavet, og folk står og lader, som om de ikke ved,
jeg har været syg.
Jeg står i min have og taler med en mor til en af børnenes legekammerater, da jeg mærker en smerte over lænden. Den bliver ved og stiger i intensitet. I løbet af en halv
time må jeg simpelthen gå op i seng. Prøver at dulme med
Panodil, men det hjælper ikke. Det bliver værre, og til slut
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insisterer min mand på at ringe til lægevagten, og jeg bliver kørt på skadestuen i Hillerød.
På det her tidspunkt tror jeg ikke, at der kan være tale
om et tilbagefald. Jeg tænker, at det føles, som jeg har
hørt nyresten beskrevet. Hospitalet mener også, at det
kan være nyresten, og jeg sendes videre til sygehuset i
Frederikssund.
I Frederikssund skanner de mig den følgende dag. På
eftermiddagens stuegang får jeg at vide, at det ikke er nyresten, men at de derimod kan se noget, der kunne ligne
en cyste i mit underliv.
Der gik verdens hjerteslag i stå. Det er, som om alt
herefter foregår i slowmotion. Jeg bliver fuldstændig
overvældet af angst. Jeg husker det ikke, som om jeg
tænker på nogen eller noget, men kun en fortvivlelse.
Som at blive revet med af en malstrøm.
Jeg både hører og ikke hører, hvad der bliver sagt. Har
en hjerne, der desperat prøver at fange en anden mulighed end muligheden for, at der er noget i mit underliv,
som ikke skal være der. Jeg har en total oplevelse af, at
det, der foregår, ikke er virkeligt, samtidig med at det er
så virkeligt, at det næsten ikke er til at holde ud.
Lægen fortæller, at min nyre er truet, fordi min ene urinleder er klemt af cysten, og at de derfor vil lægge mig i
narkose og sætte noget, der hedder et dobbelt-J-kateter
ind for at aflaste min nyre.
Jeg går i panik – og råber, at de bare ikke skal røre
mig. At jeg vil tale med min mand, at jeg kun vil opereres
på Herlev, og at de fandeme må forstå, at jeg bliver bange.
Sygeplejersken forstår ingenting. Bliver ved med at
tale om, at sådan et lille kateter da ikke er noget at være
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bange for, og det er jo bare et lille rutineindgreb. Ud mellem tænderne får jeg hvislet, om hun slet ikke har fattet,
at jeg lige er kommet fra et cancerforløb, og at jeg tænker, det kan være et tilbagefald.
Enden på det bliver, at jeg næste dag får indlagt dobbelt-J-katetret, da min nyre skal aflastes akut, og at jeg
derefter overflyttes til Herlev. På Herlev er de lidt i tvivl
om, hvad det er, de har med at gøre. Jeg bliver undersøgt,
og lægerne ser noget, de tror kan være et lymfocele. Lymfocele kan opstå, fordi alle lymfekirtlerne i bækkenbunden
er væk, og der kan derfor dannes væskeblærer. Lægerne
vil gerne lige se det an, og jeg bliver sendt hjem, men indlægges igen, stærkt forpint, et par dage efter.
Der er tvivl om, hvorvidt lymfocelet skal tømmes, eller
om det mon kan være et tilbagefald. Det er rædselsfuldt igen at være i venteposition. Jeg er forpint, både rent
smertemæssigt og psykisk. Græder og er meget opgivende, synes ikke, jeg har flere kræfter at kæmpe med. Når
om natten nogle gange ud i grænselandet, hvor tanken
om bare at få mere smertestillende og så sove helt væk
fra smerterne, melder sig i små bitte fristende dryp.
Efter ti dage bliver det klart, at det er et lymfocele, og
væsken bliver tømt fra bughulen. Jeg er sluppet med
skrækken og er uendelig lykkelig for, at det ikke er et tilbagefald. Samtidig føler jeg, at jeg er slået helt tilbage til
start. Pga. dobbelt-J-katetret, der sidder op igennem min
urinleder og op til nyren, går jeg noget besværet. Hver
gang jeg går, føles det, som om jeg skal tisse, og som om
jeg har blærebetændelse.
Så jeg møder tilbage på arbejde og har nu følelsen af
at være en nedbrændt fabrik med blærebetændelse. Det
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suger kræfter, både at have det sådan og at tænke sådan
om sig selv.

13. Tilbage på arbejde igen
Det kan være rigtig svært for kollegaer og chefer at vide,
hvordan de skal tackle en tilbagevenden, og det kan være
rigtig svært for den, der har haft kræft, at vende tilbage.
Når man genindtræder på sin arbejdsplads, er det på sin vis
med løftet om, at man er klar igen, men på hvilken måde er
man klar, hvor megen belastning kan man egentlig tåle, og
hvordan kan man som arbejdsplads navigere rundt imellem
det at have en medarbejder, der pr. definition ikke længere
er syg, men som der alligevel skal tages hensyn til? Der ligger mange fælder i det her felt, og selvfølgelig har både arbejdspladsen og den, der vender tilbage, en del af ansvaret
for, at det lykkes. Jeg tror, det kan være en hjælp til processen om genindtræden på arbejdspladsen, hvis man som arbejdsplads har gjort sig nogle tanker om, hvilke ressourcer,
tidsperspektiver og forventninger man møder den tilbagevendende med, så der bliver nogle klare rammer at forholde
sig til. Jeg tror, det kan være en hjælp for den tilbagevendende, hvis denne tilbydes samtaler om, hvad der vil være
vigtigt i forbindelse med genindtræden. Samtaler, hvor den
enkelte kan blive både støttet og udfordret og på den måde
møde arbejdslivet lidt mere afklaret om egne forventninger
og ressourcer. Jeg har en hypotese om, at mange kræftpatienter, der vender tilbage til arbejdet, oplever et unødigt pres
og kan opleve stress, fordi rammerne og forventningerne ikke er afklaret.
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Da jeg endnu engang vendte tilbage, var jeg mest flov over, hvor lidt jeg syntes, jeg havde at byde ind med, både i
forhold til mine arbejdsopgaver og i forhold til kollegaer.
Jeg ville enormt gerne bidrage og i gang, men følte mig
helt magtesløs og uden styrke og gennemslagskraft.
Jeg havde aftalt med mit arbejde, at jeg kunne få lov
til at tage en uge på Dallund. Dallund er Kræftens Bekæmpelses rehabiliteringscenter på Fyn. Jeg valgte en uge
med krop og kræft, og det var på mange måder en lise at
komme af sted. Dejligt endelig at få lov til at koncentrere
mig om mig selv, dejligt at møde de andre deltagere og
høre deres historier og erfaringer. Særlig godt for mig var
oplægget fra en sexolog og muligheden for at reflektere
over mit arbejdsliv sammen med en coach. Jeg blev også
meget opmærksom på, hvordan jeg nærmest havde mistet fornemmelsen for alle mine egne positive identitetshistorier, og under opholdet skrev jeg følgende:
Hvirvlende, viljeløst
Som snefnug eller efterårsblad
Kastet hid og did, tilfældigt og uden orden
Ved at viljen skal finde tilbage til der
Hvor jeg mærker og stoler på den jeg er
Dallund var en positiv oplevelse, men efterfølgende oplevede jeg stadig at være utilstrækkelig i det arbejde, jeg
skulle udføre, og så det efterhånden som en kombination
af at være mærket af sygdomsforløbet og også at mærke,
at der var kommet helt nye interesser i spil.
Under min sygdom var det begyndt at dæmre for mig,
at jeg i mit arbejdsliv havde mistet min passion. Jeg ville
gerne arbejde i nogle tættere forløb, hvor mit arbejde di43

Dorte Kongerslev

rekte ville have betydning for det enkelte menneske, og
ganske langsomt blev det tydeligt for mig, at det, jeg egentlig gik og drømte om, var at arbejde som klinisk psykolog.
Jeg ville gerne arbejde med klienter, gerne uddanne
mig, arbejde på en ny måde og med helt andre problemstillinger end det, jeg hidtil havde beskæftiget mig med.
Konflikten mellem at håndtere arbejdet, som det var, og
gerne at ville noget andet, betød, at jeg oplevede mere og
mere pres. Jeg syntes ikke, jeg lykkedes i mit job overhovedet. Jeg sov dårligt om natten, huskede ekstremt dårligt og oplevede at være opfarende og irriteret. En dag i
begyndelsen af 2009 er jeg hos tandlægen, og han siger:
“Du må undskylde, jeg siger det, men jeg kan simpelthen
se, du har stress. Tror du ikke, du burde være sygemeldt?
Du har tandmærker rundt om hele tungen, så jeg tror, du
går rundt og bider kæberne sammen hele tiden.” Pyha,
manden havde jo ret – jeg havde det faktisk meget dårligt. Vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre. Kunne simpelthen ikke magte tanken om igen at være sygemeldt.
Jeg vidste, at jeg havde brug for ro, og at jeg ikke kunne fortsætte med at være så belastet. Hørte mig selv sige
til min mand, at jeg “fandeme ikke overlever kræft for
derefter at blive sygemeldt – det magter jeg simpelthen
ikke.” Jeg kunne ikke holde ud igen at skulle se mig selv
som den syge. Jeg måtte finde en måde at komme videre
på.
En hest blev en del af min løsning. Da jeg stod der med
nedbrændt krop, og presset på mig blev så stort, at jeg
vidste, jeg skulle have ro, vidste jeg også, at jeg skulle have en hest. Jeg havde redet meget som barn og en smule
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som voksen, inden jeg blev syg. Jeg vidste, at jeg sammen
med heste oplevede ro, samhørighed, glæde og en krop i
kontrol. Følelser og fornemmelser, som jeg nu havde stort
behov for at genopbygge.
Jeg købte en hest og oplevede, hvordan jeg gennem
arbejdet med den langsomt vendte tilbage til min krop.
Oplevede, hvordan jeg gennem hesten blev udfordret til,
bogstavelig talt, at få fat i tøjlerne til mit liv og oplevede,
at jeg og min krop igen var til at stole på.

14. Klinisk psykolog
Efterhånden som jeg blev mere genforenet med mig selv,
turde jeg kigge nærmere på det, jeg drømte om. Jeg
drømte om at arbejde som klinisk psykolog, om at arbejde
med mennesker, der i en eller anden forstand skulle tåle
at være udfordret på deres eksistens eller deres vilkår,
men hvordan pokker skulle jeg komme i gang? Jeg havde
jo arbejdet inden for det organisationspsykologiske felt,
så jeg skulle finde en måde at dreje mig selv, min erfaring
og min faglighed på. Det eneste, jeg kunne få øje på, var
muligheden for at starte som selvstændig psykolog og så
videreuddanne mig hen ad vejen. Jeg var stiv af skræk,
havde jo overhovedet ikke energien til at være selvstændig, og vidste slet ikke, hvor jeg skulle få klienter og opgaver fra.
Heldigvis var min chef endnu en gang meget forstående over for mit projekt og mit ønske. Vi fik lavet en aftale,
der betød, at min gamle arbejdsplads blev min første kunde. Jeg skulle fortsat varetage ansvaret for vores telefo45
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niske rådgivningstjeneste, og jeg havde derfor et lille
grundlag at starte på som selvstændig.
Det er ikke nogen let beslutning at blive selvstændig,
og det havde aldrig kunnet lade sig gøre uden en fantastisk opbakning fra min mand, fra banken og fra mit tidligere arbejde. Langsomt, langsomt er det lykkedes at bygge en selvstændig forretning op som psykolog. Jeg har
haft lejlighed til at videreuddanne mig og har gjort mig
mange erfaringer med forskellige typer af klienter og problematikker. Ud over samtaler med klienter laver jeg oplæg og supervision for faggrupper, og har som en lille ekstra passion nogle gange job i en skov på Stevns, hvor jeg
arbejder med teamudvikling og kommunikation. Senest
er jeg begyndt at eksperimentere lidt med, hvordan man
kan anvende heste som element i terapi, fordi jeg simpelthen blev så fagligt nysgerrig på, hvorfor lige præcis en
hest havde så stor effekt på min egen generobring af positive identitetshistorier.
Jeg har altid været interesseret i kræftområdet og i, hvordan man kan hjælpe både patienter og pårørende under
og efter sygdomsforløbet. Jeg tænker, at mine egne oplevelser, både som pårørende og som patient, har givet mig
perspektiver, som det kun er muligt at opnå gennem erfaring. Nærmest som forskellen på at vide noget om et land
og så have rejst i det. Jeg har været på rejse i kræftlandskabet, jeg har smagt, følt og sanset, hvordan der er, og
kan derfor dele mine erfaringer og stille nysgerrige
spørgsmål til andre rejsende på en anden måde, end hvis
jeg ikke selv havde været der.
Jeg har gennem mine oplevelser som kræftpatient fået efterprøvet mine værdier. Der er blevet stillet skarpt
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på, hvad der er det vigtigste i mit liv, og hvordan jeg gerne
vil forme det fremover. Jeg har et arbejdsliv, som jeg synes er utrolig privilegeret, og jeg nyder at være en del af
mine klienters proces.

15. Moderskibet Herlev
Det vigtige for mig har været at give stemme til det, der
var svært, det, der måske står i kontrast til opfattelsen af,
hvad man forventes at magte som kræftpatient eller pårørende. Ved at turde give et indblik i min mig-gørelse og
det, der var svært for mig, og ved at skrive om nogle af de
situationer, jeg har befundet mig i, og de tanker jeg har
gjort mig, håber jeg at have åbnet døren på klem til en almengørelse. En fælleshed omkring, at et vilkår som kræftpatient eller pårørende er, at man bliver mødt med egne
og andres antagelser og forventninger om, hvordan man
skal agere og reagere. En fælleshed om at tro på, at den
enkeltes reaktioner og strategier er meningsfulde og derfor ikke skal passes ind i en formel om rigtigt og forkert.
En fælleshed om den viden, vi har, om at alle for en stund
kan have brug for at blive taget vare på, kan have brug for
omsorg og nærvær.
Jeg må dog også bryde min egen ’skriv om det, der var
svært’-regel, fordi noget var så godt, at det må nævnes.
Grundlæggende har Herlev Hospital og det meget dedikerede personale været en kæmpe tryghed for mig. Herlev
Hospital har et lidt specielt indgangsparti, der får mine
tanker hen på noget med rumfart og science fiction. Der47
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for hedder hospitalet inde i mit hoved ’Moderskibet’. Jeg
sender altid kærlige tanker til Moderskibet, når jeg næsten dagligt kører forbi. Jeg har på Herlev mødt stor empati, engagement og forståelse. Personalet er ofte gået rigtig langt i deres bestræbelser på at hjælpe, og jeg har særligt blandt kemosygeplejerskerne oplevet at blive mødt
og set som en person, som Dorte der har kræft, og ikke
blot endnu en kræftpatient. Den forskel og den følelse af
at blive mødt som person er i min optik helt, helt uvurderlig.
Jeg tænker, at jeg gennem mit eget forløb og de erkendelser og erfaringer, jeg har gjort mig, er i stand til at
møde kræftpatienter med åbenhed, nysgerrighed og evnen til både at skabe almengørelse og mig-gørelse for den
enkelte.
Og da mødte jeg igen psykologen Karen Schultz.
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