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LIVSGLEDE: At lille Magnus (6 md.) kom til verden har gjort det litt
lettere å glemme den tøffe kampen mot kreften. Samtidig er det tøft å
ikke alltid ha krefter til ham. – Han er både min styrke og min sårhet, sier
Beate Hagen (37). Hun kan ikke få fullrost mannen Jarle Günter Kink
(39) for å ha stilt opp døgnet rundt for både henne og sønnen.
Av INGUNN SALTBONES og MAGNAR KIRKNES (foto)

Både Beate Hagen (37) og legen trodde hun
hadde fått en strekk i låret. Først da hun var
gravid i 8 måned fant de den farlige kreftkulen.

Da hun ble gravid, var Beate Hagen
(37) fast bestemt på at hun skulle
være verdens sprekeste mor når
barnet ble født. Så hun fortsatte
som treningsinstruktør for spinning
og styrketrening.
– Det var da jeg også begynte
med yoga for å bli ekstra myk, at jeg
trodde jeg fikk en strekk i låret, forteller Beate.
Smertene kom i november i fjor,
men hun regnet med de ville gå
over av seg selv. Men på en svangerskapskontroll i januar, la hun likevel problemet frem for legen. Legen trodde også
det var en strekk
i låret, og anbefalte fysioterapi.
Hun ble behandlet etter alle
kunstens regler,
men kneet ble
bare verre. Da
hun for tredje
gang la kneet frem for legen i mars i
år, var det en stor hard hevelse
rundt hele kneet og oppover låret.

tilfellet. Men en baby trengte døgnkontinuerlig omsorg, mens mamma
startet på cellegift.
Pappa Jarle Günter Kink (39) ble
i praksis alenepappa for lille Magnus i starten, men de har bodd på
pasienthotellet på Radiumhospitalet for å være sammen med Beate
mest mulig.

Tøff tid

– Det har vært tøft. Men Magnus
har blitt den nye hotellkongen på
pasienthotellet, og en maskot for
alle sykepleierne, forteller Jarle.
Cellegiften
har i perioder
slått Beate helt
ut, blant annet
med blødende
sår i munnen.
– Det er dager hvor jeg ikke orker å forholde
meg til Magnus. Når jeg da blir i
bedre form igjen er det veldig tøft å
tenke på at han ikke har fått en kos
engang, sier Beate.
Før operasjonen fikk hun valget
mellom å amputere benet og å sette inn en metallstang. Hun valgte
det siste, noe som gjør at hun ikke
kan bøye benet.
– Med amputasjon og protese
ville jeg fått større bevegelighet,
men for meg ble det for vanskelig
å fjerne så mye av meg selv.
Nå er målet å bli frisk raskest mulig og komme tilbake i jobb som
massør og treningsinstruktør.
– Hver dag med smerter, tenker
jeg at det er en dag mindre til jeg blir
frisk, sier hun optimistisk.
Både viljen til å kjempe og livsgleden er sterk.
– Jeg ler faktisk mer enn jeg
gråter, sier Beate.

Beate (37) fikk
kreftdiagnose
som høygravid

Kunne ikke bøye

– Da kunne jeg ikke lenger bøye
benet. Smerten var intens, men
minnet om den man kan få av overbelastning etter trening. Så det falt
meg ikke inn at det kunne være noe
farlig, forteller Beate.
Men nå ble hun undersøkt med
ultralyd, og deretter med MR. Det
ble klart at det dreide seg om et
sarkom. En farlig kreftsvulst.
– Jeg fikk beskjed om å ikke gå
på benet for det kunne knekke
rett av. Da hadde jeg presset meg
til å gå en lang tur dagen før, sier
hun.
Beate var gravid i 8 måned, og
barnet måtte ut før hun kunne få
cellegift. Fødselen ble satt i gang på
Rikshospitalet og 31. mars ble lille
Magnus født. Etter fødselen ble hun
E-post: ingunn.saltbones@vg.no
blant annet undersøkt
for å finne ut om kreften
hadde spredd seg til lunLørdag ble oppstarten av en ny pasigene.
entforening for pasienter og pårøren– Jeg hadde nettopp
de til de som er rammet av sarkom
blitt mamma og visste
markert.
ikke om jeg ville overle– Behandlingen for bensarkom er bland
ve. De dagene hvor jeg
de hardeste kreftbehandlingene vi har. I
ikke visste om kreften
tillegg er dette ofte barn og ungdom. Det
hadde spredd seg er de
er veldig tøft for mange, sier sykepleier
vondeste døgnene jeg
Lotta Våde, ved Oslo universitetssykehar hatt, sier Beate.
hus, Radiumhospitalet.
Heldigvis var ikke det

!

DEN STORE KULE DAGEN

Det høres kult ut, men «Den store kule dagen» arrangeres for å lære
leger og fysioterapeuter mer om den alvorlige sykdommen sarkom.
Fredag ble det arrangert en fagdag
på Radiumhospitalet, med blant
annet fokus på hva slags kuler
som bør henvises videre.
– Interessen har vært enorm.
Konferansen ble full med en gang.

For en lege eller fysioterapeut er
det fryktelig å overse en så alvorlig
diagnose, sier sykepleier Lotta Våde, en av arrangørene av konferansen.
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– SJEKK
KULER OG
SMERTER
AV INGUNN SALTBONES

Mange med den farlige kreftformen sarkom, får diagnosen
for sent. Mystiske
kuler og smerter i
armer og ben må sjekkes, sier eksperter.

FIKK SJOKKMELDING:

Beate Hagens smerter i
kneet viste seg å være
et sarkom - en farlig
kreftsvulst.

– Mange har gått påfallende
lenge med symptomer uten å
ha blitt tatt på alvor, sier seksjonsoverlege ved Oslo universitetssykehus, Sigmund
Skjeldal.
Kreftformen sarkom kan
oppstå både i bløtvev og skjelett. Det betyr i praksis over alt i
kroppen, men oftest i bekken,
armer og ben.
I bløtvev vil det ofte arte seg
som en kul som ikke er øm,
mens bensvulster ofte starter
med smerter.

Må reagere

– Det skal ringe en bjelle når
barn eller unge har vondt i en
arm eller et ben og det ikke
går over, sier sykepleier Lotta
Våde, nestleder av Sarkomforum for sykepleiere og fysioterapeuter ved Radiumhospitalet.
I dag er det et problem at det
oppstår forsinkelse i flere ledd.
Foreldre eller pasienter som
venter lenge med å oppsøke
lege, lege som ikke skjønner
alvoret og henviser videre, og
lang tid før det blir tatt røntgenbilde eller MR.
– Det kan være vage symptomer, det er ofte unge folk
som rammes, og det er en sjelden sykdom. Så både foreldre
og leger tenker på alt mulig annet enn kreft, sier Skjeldal.
Han ber derfor alle være
oppmerksomme på sarkomer.
– Hvis du har en klump
eller kul som du ikke vet hva
er, bør du få den undersøkt.
Det samme gjelder når man
har smerter i ben eller armer
som ikke går over, sier han.
– Desto tidligere diagnose,
desto større mulighet for å bli
helbredet, sier Skjeldal.
Det er også viktig at pasienten henvises rett videre til ett
av de regionsykehusene som
er eksperter på sarkomer, uten
at det blir tatt vevsprøve, såkalt
biopsi, først.
– Dersom det blir tatt en
vevsprøve så risikerer man at
det blir en kanal for kreftcellene der nålen har gått, og hele
området må da fjernes. Hvis
det for eksempel er en stor
muskel som må fjernes er det
veldig uheldig, sier Våde.

FAKTA SARKOM

● Rammer om lag 200 i
Norge hvert år.
● Tidligere overlevde i snitt
50 prosent, men legene har
blitt stadig flinkere. De siste
ti årene har mellom 65–70
prosent overlevd sykdommen.
● De fleste som får sarkom i
ben, er barn og ungdom.
Det er flest voksne blant
dem som får sarkom i bløtvev, men også der er det en
del barn og ungdom som
rammes.
Kilder: Lotta Våde
og Sigmund Skjeldal.

