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P§MF§KTIONI§T IIT FINOERSPIDSERNE

Læge og ph d. Trine Fogecl Henriksen fik i Eår FEtv{lNÅs Kvindepris 2005

for at have etableret verdens første vidensbank, hvor man systematisk

indsamler viden om kvinders helbred og livsstil før og efter plastikki-

rurgiske brystoperationer, Registeret kan blandt andet hjælpe brystkræf-

topererede kvinder til at træffe et kvalificeret valg, når de skal vælge,

have et nyt bryst

En arbejdsuge på langt over
normalen, information om
7.000 danske kvinder og fem
års slid. Det er bare en brøk-
del af det arbejde, læge og
ph.d. Trine Foged Henriksen
har lagt i verdens første vi-
densbank om plastikkirurgi-
ske brystoperationer. "Dansk
Plastikkirurgisk Mammaregi-
ster" skal blandt andet hjæl-
pe brystkræftopererede kvin-
der til at træffe et kvalificeret
valg, når de skal vælge, om
de vil have et nyt bryst.
Umiddelbart lyder det meget
svært og kompliceret - og
derfor havde jeg også for-
ventet at møde en rigtig nør-
det kvinde med briller og
fodformede sandaler, da jeg
skal tale med den kun 35-åri-
ge Trine Foged Henriksen.
Men Trine kommer farende
rundt om hjørnet i Pilestræ-
de midt i København, hvor vi
skal mødes, iført nederdel,
top, høje hæle, tyndt tørklæ-
de, opsat hår r:g citychik
som bare pokker. Og mine
fordomme ryger sig en tur.
Trine har altid været målret-
tet og perfektionistisk - bå-
de når det gælder hendes
udseende, karriere og fami-
lie. Og hun bruger da heller
ikke meget tid på smalltalk.
- ldeen med at lave videns-
banken er at indsamle infor-
mationer om kvinder, der får
brystimplantation, reduKion
eller brystløft og desuden ind-
samle informationer om ope
rationsprocedurer og implan-
tater, for at vi kan sammen-

holde disse med operations-
resultaterne. Formålet er at
undersøge forekomsten alf
komplikationer og bidrage til
en forlløbende evaluering af
de kiruroiske resultater. På
den mååe kan kirurgerne,
som udfører operationerne,
og kvinderne, som bliver ope-
reret, få oplysninger og viden
om risici og komplikationer
ved selve operationerne.
- Hvad betyder det helt kon-
kret?
- Hvis en kvinde skal opere-
res og. ikke forventer nogen
komplikationer - jamen, så
bliver hun dybt skuffet og
frustreret, hvis det viser sig,
at der faktisk var komplika-
tioner, såsom infektion eller
blødninger. Men på den an-
den side, hvis en kvinde på
forhånd får oplyst, der er x-
antal komplikationer, jamen
så kan hun træffe et kvalifi-
ceret valg. Vi vil gerne sikre,
at kvindernes sikkerhed er i

højsædet. Desuden kan vi
hurtigt opdage det, hvis en
bestemt type implantat med-
fører flere komplikationer
end andre.
Trine Foged Henriksens
egen mor døde af bryst-
kræft, som 52-årig. Og der-
for kender Trine alt til de
svære valg, der skal træffes,
og den smerte og sorg,
brystkræft fører med sig.
Netop derfor ville hun først
heller ikke arbejde med den
del af projektet, som om-
handlede brystkræft, for det
gjorde simpelthen ondt.
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- Lige efter at min mor var
død, kunne jeg nærmest bli-
ve vred på ældre kvinder,
som stod i bussen og brok-
kede sig. De har livet. De le-
','er. Så de burde være til-
'redse. Følelsen af, at hertil
-aede min mor aldrig ...
-. ne trækker sig lidt. For selv
:nr hun er vant til at tale med
.:urnalister, så synes hun sta-
: g. det er ubehageligt at for-
-=lle sin personlige historie.
Sorgen over at miste sin mor
. Jder stadig dybt i hende.
lierhånden som tiden gik,
-) projektet med videns-
:anken blev mere og mere
=- realitet, blev den del af
:-ilektet, som handler om
:--stkræft, alligevel den al-
:','gtigste for hende.
- ,eg vil gerne hjælpe kvin-
::'re. Brystkræft er en af de
-.. :p gste kræftformer hos
., -der, hver ottende kvinde-:' crystkræft. De fleste kan
:=-andles med brystbeva-
'=-:e kirurgi, men for nogle
=' :et ikke en mulighed. For
:=- kan informationer om
-= gode rekonstruktions-
-- 3reder, vi har i dag, må-
:.: Jøre det lettere at skulle-. 

= crystet fjernet helt. Men
", ^lerne skal også vide, at
. :-clikationer forekommer- :: gere ved en sådan ope-
.- :-. lVan skal altså opveje--'r:. og risici. Det er væ-
:=-: l:, at kvinderne ikke- :- trag bliver mindet om
-=-:= sygdom, og det kan
- - -.:::erationen afhjælpe.

mere kvinder om selve ope-
rationen.
Hun er ofte blevet spurgt
om, hvordan det er lykkedes
hende at lave vidensbanken,
når det ikke er lykkedes for
andre. Svaret er ganske en-
kelt: Stædighed.
- Jeg håber, at jeg kan gøre
en forskel. Jeg håber, at jeg
kan være med til al gØre
kvindernes livskvalitet bedre.
Det, kvinderne har brug for
at vide, er, om det er farligt,
og hvor stor risikoen for
komplikationer er. AIle de
kvinder, som henvender sig
til mig, har undersøgt og
tænkt over dette i årevis.
Men da der ikke tidligere
fandtes nogen vidensbank,
har kirurgerne været nØdt til
at råde kvinderne ud fra de-
res egne erfaringer - og når
kvinderne har kontaktet flere
forskellige kirurger, så har

de fået flere forskellige svar,
og det giver utryghed.
Derfor mener Trine også, at
det har vaeret en fordel, at
hun selv er kvinde. Hun har
nemlig spurgt sig selv: Hvad
vil jeg, som kvinde, gerne vi-
de, hvad er vigtigt, og hvilke
oplysninger har jeg behov
for. Og det har hjulpet hen-
de i hendes videre arbejde
med vidensbanken.

F&g*åtiErå tr§ $?#E§E

Trine taler i en lind strØm om
det projekt, som har taget så
meget af hendes tid. Hun er
dybt engageret og kan alle
procenttal og konklusioner
udenad. Og hun indrømmer
da også gerne, at arbejdet
med vidensbanken har bety-
det, at hun har tilsidesat alt
andet i sit liv. Eller næsten i

hvert fald.
For hun har også lige fået pi-

gerne Josefine og Anna So-
fia - og er for nylig blevet gift
med sin Lasse på Valdemar
Slot på Tåsinge.
- Min familie var glad. da jeg
var færdig.
Hun griner forlegent. For
spØrger man Trine. hvem hun
er, så svarer hun prompte:
- Jeg er mor, og jeg er laege.
Men sådan har det ikke altid
været, for Trine har siden
gymnasietiden haft store am-
bitioner. Hun har altid set sig
selv som karrierekvinde med
stort K - vel at mærke uden
børn. Men kærlighed over-
vinder som bekendt alt. Og
nu kombinerer hun rollen
som karrierekvinde med rol-
len som mor. To roller, som
til tider er svære at forene,
når ambitionerne er store.
- Lasse har måttet bære en
stor del af byrden. Han har
vaeret den, der holdt skruen r
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Som bare 52-årig døde Trines mor a{ brystkræft. 0g derfor ken-

der Trine alt til de svære valg, der skal træffes, og den smerte

og sorg, brystkræft fører med sig.

TIDTIGERT HODIÅGXRE AT TEIIIINA§ KVINDEPR!§

1995: lnge Genefke, Center for Torturofre'

t996: Dorit Otzen, "Reden" på Vesterbro.

1997: Chrisiine Heide, for sit orbeide med unge romt of spise-

forslyrrelser.

1998: Kolo Neumonn, stilter of potientforening for pårørende

til sindslidende.

1999: Nonno Friis, iniiioiivtoger til koniokisted for ensomme unge'

2000: Ayse Deveci frs "Broen", organisotion til h|ælp for

ofre/potentielle ofre for tvongsægteskober.

200I: Morten Thomsen, initiotivtoger til "Livslinien", humonitær

rådgivning til selvmordstruede og deres fomilie og venner'

2002: Politimesier Jørn Bro, for sif orbelde for voldsromte

kvinders retssikkerhed.

2003: Anni Louriisen, for sit orbeide med "Den Gule Flyver",

en instituiion på Nørrebro for børn og unge <rf onden elnisk

boggrund end donsk.

2004: Birgit Bong Mogensen, alios Gunil, Donmorks førsie

hospitolskiovn for syge børn og initiolivloger til den egentlige

uddonnelse of hospitolsklovne.

Iige i vandet derhjemme.
Proiektet har taget utrolig
melet tid. Det skYldes
blandt andet, at jeg er Per-
fektionist - og nætterne er
da også blevet taget i brug.
Det er typisk for Trine. Hun
går aldri§ halvvejs - hun går
hele vejen, når hun har sat
sig noget for. Og den ener-
oi-er noqet. hun har med fra
6arnOorisrrlemmet i Munke-
bo på Fyn, hvor hun vokse-
de op i en helt almindelig
kernefamilie med mor, far og
tvillingsøster under varme
og trygge forhold.

§UCCT§IULD TIT
T!I{GER§PID§ERNI

Det lå ellers ikke i kortene,
at Trine skulle være læge. I

hvert fald ikke, hvis hun skul-
Ie have fulgt sin barndoms-
drøm. For hun ville være dYr-
læqe. Sådan en rigtig 6n,
soir kører ud på landet til
landmændene og behandler
dvrene i stalden mellem
rråtm og møg. Og når hun
var på ferie hos sine bed-
steforældre på Langeland,
tog hun derfor ofte med den

lokale dyrlæge På arbejde.
Men da det kom til stYkket,
ombestemte hun sig og valg-
te altså de tobenede frem
for de firbenede. Hun søgte
ind på lægestudiet På SYd-
dansk Universitet i Odense.
Og ind det kom hun. Og så
kørte det succesfuldt slag i

slaq.
Selis års hårdt slid På studiet
i Odense, etablering af ver-
dens første vidensbank og
ph.d-afhandling om ditto, i

turnus som læge og frem-
tidsplaner om at blive kirurg.
Og ikke mindst modtager a{
FEMINAs KvindePris 2005 -
som hun først troede var en
ioke, da FEMINAs chef-
redaklør ringede for at med-
dele den glade nyhed. Men
den er god nok. Og stolt det
er hun.
- Jeg er virkelig glad. Det er
et stort skulderklaP. Jeg har
modtaget meget resPons fra
udlandet med hensYn til mit
arbejde, men ikke så meget
herhjemme. Så det er dejligt.
Trine smiler. Hun ser ellers
ud til at tage det hele med
sindsro.
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