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Helsedepartementet setter ned et utvalg som skal komme med retningslinjer
om når kvinner kan få nytt bryst etter kreftdiagnose.

Krever kortere frist for
brystrekonstruksjon
Brystkreft

ventetider. – Jeg forventer at helseministeren får slutt på den diskriminerende praksisen raskt,
sier hun.

Tine DommeruD

Kari Kjønaas Kjos (Frp) har
fremmet forslag i Stortinget
om at ventetiden ikke skal
overstige 6 måneder. Med de
signaler som har kommet fra
helseministeren, regner hun
med at forslaget blir vedtatt.
– Helse- og omsorgskomiteen har
bestemt at vi skal avholde høringer om dette forslaget. Skal vi få
regjeringspartiene med på dette,
og i hvert fall tidfeste noe i forhold
til ventetider, er det særdeles viktig at de som er opptatt av dette
temaet møter opp på vår høring.
Jeg tror ikke folk flest forstår hvor
viktig det er for de kvinnene som
opplever dette. Jeg forsto det selv
først etter å ha truffet en av disse
kvinnene, sier Kari Kjønaas Kjos
Foreningen for brystkreftopererte (FFB) er invitert med i utvalget som Helsedepartementet
har satt ned. Leder Eva Michelsen
Ekroll i FFB sier de har store forventninger til arbeidet. De krever
rekonstruksjon innen et år etter
kreftoperasjon.
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Aftenposten skrev i går om Marianne Siewert Øren som måtte
kontakte advokat og klage til Helsetilsynet før hun fikk løfte om
rekonstruksjon av bryst etter en kreftoperasjon.

Aftenposten skrev i går om
43-årige Marianne Siewerts Øren,
som har ventet i to år på rekonstruksjon av sine bryst. Avdelingslege Kim Alexander Tønseth bekreftet at det er inntil syv års
ventetid, og at man vurderer en
øvre aldersgrense på 35 år fordi
ventetiden øker i kampen om ressursene.
Etter at Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet
mente at rekonstruksjon bør bli
en del av behandlingen til kvinnene, presiserte helseministeren Anne-Grete Strøm-Erichsen
at rekonstruksjon nå skal bli en
del av behandlingen, men uten å
tidfeste det.
Inga Marte Thorkildsen (SV)
mener at dette er en diskriminerende praksis, og er helt sikker på
at dersom dette hadde rammet
menn, hadde det vært helt andre

Bakgrunn

Brystkreft
X 2800 kvinner får brystkreft årlig
X 750 av disse har behov for å få

nye bryster

X Man kan enten operere inn im-

plantat, eller bygge opp bryster
med eget vev
X Ventetiden er i dag inntil 7 år
hvis man velger å bruke eget
vev
X Kilde: Kreftforeningen og Oslo
universitetssykehus

Helsedirektoratet har nå besluttet å nedsette en arbeidsgruppe
som skal utarbeide et forslag til
hvordan rekonstruksjon etter
brystkreft skal integreres i pasientforløpet.
– Jeg føler at Helsedirektoratet
erkjenner at det er en uholdbar
situasjon, og at noe må gjøres, sier
Michelsen Ekroll. Foreningen har
kjempet for denne saken i over
10 år.
– Ikke ressurskrevende

– Brystrekonstruksjon er ikke i
seg selv en veldig ressurskrevende post i norsk helsevesen. Men
flere tiår med nedprioritering av
denne ventekøen har gjort at situasjonen nå er helt uholdbar. Jeg
skjønner ikke at politikerne tør å
fortsette å neglisjere denne pasientgruppen. Og jeg mener myndighetene selv har stilt seg i denne
situasjonen, ved å nedprioritere
dette over så mange år, sier hun.
Krever operasjon innen et år

Foreningen vil kreve at rekonstruksjon skal komme inn under
prioritert helsehjelp og gis som
rettighet på gruppenivå, noe som
kan garantere de kvinnene som
ønsker rekonstruksjon et tilbud
innen ett år. Likeledes at kvinnene
i større grad får rekonstruksjon
i samme operasjon som de fjerner brystet.

Foreslår ny
sikkerhetskomité
geir salvesen

Når Justisdepartementet
nå bytter navn til Justisog beredskapsdepartementet, mener Frp, som
har ledervervet i justiskomitéen, at Stortinget
også må organisere sitt
arbeid annerledes:
– Vi må få en bedre
samordning av alle feltene rundt sikkerhet.
Hva med Heimevernet?
Politiets organisering?
Forsvarsbiten og sivilbiten? Mye av det som gikk
galt 22. juli, handler om
at ansvaret og kommandolinjene ble pulverisert,
sier Per Sandberg (Frp),
lederen i Stortingets justiskomité.
– Vårt parti har på innog utpust foreslått en
egen sikkerhetskomité
på Stortinget. Det er ett
av de tiltakene vi kan gjøre allerede nå, uten å vente på 22. juli-kommisjonen, mener han.
Kritikken mot regjeringssjefens organisering av beredskapsarbeidet og oppsplitting
av ansvarsområdet i flere
departementer hardner
til i opposisjonen.
– Statsministeren tok
voldsom selvkritikk på
Slottsbakken da han fortalte om navneendringen i Justisdepartementet. Det er i virkeligheten
en erkjennelse av at Regjeringen ikke har gjort
en god nok jobb, mener
Sandberg.
– Men er det ikke i ferd
med å bli for mye etterpåklokskap etter en
type terrorhandling ingen trodde kunne skje i
Norge?
– Noen må ta ansvar, ellers er vi på feil spor, sier
Per Sandberg.

tine.dommerud@aftenposten.no
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Uvær hindrer Ulvang & Co.
ole magnus rapp

Kuling imot og minus 20 gjør at
jubileumsekspedisjonen med
Vegard Ulvang & Co. til Sydpolen måtte slå opp teltene halveis
i gårsdagens etappe. De er nå 227
kilometer etter Amundsen.
Fredag passerte de det punktet
der det «bare» var 1000 kilometer igjen til Sydpolen, og de hadde
lagt bak seg drøyt 300 kilometer.
De er på Rossisen, et enormt område med tykk havis.
Ekspedisjonen er nå ca. halvveis
over den enorme issletten, som
inneholder farlige partier med
sprekker. Snart kan de begynne å
skimte fjellene og oppstigningen
opp Axel Heibergbreen til nesten
3000 meters høyde.
– Her på Rossisen er vi på en
nærmest uendelig vidde. Her er

ingen tegn til liv, hverken petrell
eller pingvin, fortalte Jan-Gunnar Winther via satellittelefon
til alle deltagerne på Framdagen
i Tromsø fredag. Han er direktør
ved Norsk Polarinstitutt, og deltar i ekspedisjonen som følger
Roald Amundsens rute sammen
med skiløper Vegard Ulvang, historiker Harald Dag Jølle og eventyrer Stein P. Aasheim.
Ekspedisjonen kom sent i gang,
på grunn av uvær. Planen var at
de skulle bruke 57 døgn, like lang
tid som Amundsen, men nå ligger
de 13–14 døgn etter. Ifølge Amundsens dagbok var det for nøyaktig
hundre år siden solskinn og vindstille, og de gjorde god fart med
hundespannene.
Kun motvind

– Vi må virkelig stå på for å kla-

re målet innen 14/12, og vi må ha
medvind, sier Winther.
Foreløpig har de kun hatt motvind, og har ikke kunnet bruke
skiseil, slik planen var. Om vinden
snur, vil de kunne legge store distanser bak seg.
Ni norske og utenlandske ekspedisjoner har satt seg som mål å
komme frem til Sydpolen, nøyaktig 100 år etter Amundsen og hans
menn. På polpunktet skal statsminister Jens Stoltenberg og et
stort følge ta imot. Etter planen
skal han gå på ski sammen med
Jubileumsekspedisjonen det siste stykket.
Det vil neppe bli aktuelt. Slik det
er nå, en måned før, vil jubileumsekspedisjonen ikke nå frem til
jubileet.
Men det vil kanskje den tidligere skøyteløperen Asle T. Johansen,

jubileumsekspedisjonen til Sydpolen måtte avbryte søndagens etappe
på grunn av motvind, kuling og nesten 20 minusgrader.
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og hans to menn, Agnar Berg og
Gaute Grindhaug. To av deltagerne har samme type klær og utstyr
som Amundsen, og i dag passerer
de 85 grader sør, etter å ha startet

på 82 grader.
– Her er vindstille. Vi tilbakela
26 kilometer sist døgn, og fjellene nærmer seg, melder de på sin
blogg.

