Å skulle bli rammet av kreft er en ubehagelig
tanke. Det er lett å skyve bort den tanken og tenke
at «det gjelder ikke meg». Men hvis du eller en av
dine nærmeste blir syke, hva slags informasjon vil
du trenge da? Det finnes mye informasjon om kreft,
både på nett og i brosjyrer. Norges Døveforbund
har fått støtte fra ExtraStiftelsen til å gjøre noe av
denne informasjonen tilgjengelig på tegnspråk.
Prosjektet «Kreft Tegn» skal gjennomføres av Statped, avdeling for læringsressurs og teknologiutvikling. Line Beate Tveit er prosjektleder og vil jobbe
med prosjektet i tett samarbeid med Charlotte
Agerup og andre kollegaer. I denne artikkelen
forteller de litt om arbeidet.
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Av Line Beate Tveit

I prosjektet «Kreft Tegn» skal noe av
informasjonen fra blant annet Kreftforeningen oversettes til tegnspråk. Vi skal
også lage informasjon til helsepersonell.
En liten ABC for hva sykepleiere og leger
bør vite når de møter døve, tegnspråklige
pasienter.
Kreft er et følsomt tema, mange har
vonde erfaringer med kreft. For noen er
det tabu å snakke om kreft. Noen tror
at alle som får kreft dør av det. Men det
stemmer ikke, mange blir friske igjen.
Tilgang på informasjon er veldig viktig
for å få kunnskap og skape trygghet.
Vi håper at prosjektet «Kreft Tegn» kan
bidra til at tegnspråkbrukere får bedre
tilgang til informasjon om kreft. Vi
ønsker også at prosjektet kan gjøre det
lettere å snakke om kreft. Det ligger mye
kunnskap og trygghet i å dele erfaringer.

men sin. Noen av dere har kanskje selv
opplevd å få kreft. Enda flere har nok
opplevd at familie eller venner har blitt
rammet av kreft. Når en opplever kreft
nært innpå livet, er det mange spørsmål
som dukker opp. Det finnes mye god informasjon om ulike krefttyper, behandling, prognoser, senskader og så videre.
Det finnes veldig mye informasjon om
kreft. I dette prosjektet må vi velge ut
noe av denne informasjonen. Og da vil vi
gjerne velge det som er mest aktuelt for
målgruppen.

Hva lurer DU på?

Vi vil gjerne vite hva døve lurer på i
forbindelse med kreft. Hvilke tema er
det viktig at vi tar opp og oversetter til
tegnspråk? Vi planlegger å besøke fem
døveforeninger i ulike deler av landet.
Der vil vi fortelle litt mer om prosjektet
og vise ulike typer informasjon som finnes om kreft.
Vi håper at mange vil komme til døveforeningen for å få vite mer om prosjektet
«Kreft Tegn», og for å fortelle oss hva
dere synes er viktig informasjon. Vårt
motto er at det finnes ingen dumme
spørsmål, bare dumme svar!

TEGNSPRÅKMILJØ

1 av 3 nordmenn får kreft i løpet av livet.
Både barn, unge og eldre kan få kreft,
men det er flest eldre som blir rammet.
Ca. 80 % av de som får kreft er over 55
år. Omtrent halvparten av alle kreftpasienter blir helbredet for kreftsykdom1/2015

Vi har dessverre ikke mulighet til å besøke alle døveforeninger. Har du likevel
lyst til å fortelle oss hva som er viktig?
Da kan du sende e-post til line.beate.
tveit@statped.no
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Hvem får kreft?

Vi håper at vi også skal få til et besøk i
Oslo og Stavanger. Følg med på deres
nettsider for informasjon om og når vi
kommer

Hvor og når?
Når DT går i trykken er det klart at vi
besøker Trondheim Døveforening ved
seniorgruppen tirsdag 3.mars og medlemskveld torsdag 5. mars. Bergen Døvesenter medlemskveld torsdag 12.mars.
Tromsø Døveforening har ekstra medlemsmøte onsdag 18. mars

(Tall og fakta er hentet fra
http://ndla.no/nb/node/20840)

Fakta om kreft:

• 1 av 3 får kreft i løpet av livet
• Ca 80 % av de som får kreft er
over 55 år
• Prostatakreft er den hyppigste
kreftformen blant menn
• Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner
• Kreft i lunger, tarm, føflekk og
livmorhals er også hyppige kreftformer
• Ca 174 000 personer lever med en
kreftdiagnose
• Stadig flere overlever sin kreftsykdom
• De viktigste risikofaktorene
for kreft er alkohol, tobakk og
overvekt
• God forebygging er fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt
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