Bok med ny viten om kosthold og prostatakreft
Frukbar kunnskap for
mannens edlere deler:
9 Vi tar hensyn til ”hele
pasienten”, livssituasjonen og deres
pårørende
9 Vi fokuserer på ”veien
fremover” og det
positive med ernæring
og kosthold er at dette
setter i gang en aktiv
handling hvor målgruppen ikke føler seg
mer syk, tvert i mot, og
som kan gjøres i
felleskap med de
pårørende
9 Forebygging/bremsing

Bokens ambassadører
1) Konsernsjef, Idar Kreutzer
Forebygging kan sammenlignes med å sørge for sin
egen livsforsikring. Mannen som avbildes på forsiden
av boken er Idar Kreutzer, som er konsernsjef i
Storebrand. Han mener at det er viktig å støtte
kampen mot prostatakreft. Kreutzer har derfor valgt
å stille opp på forsidebildet av boken som en
representant for mannen som ser verdien av å få
mer kunnskap slik at man kan forebygge denne
kreftsykdommen.
2) Professor i ernæringsvitenskap, Kaare Norum
Norum har valgt å stå frem i boken med sin egen
historie om hvordan det var å få diagnosen
prostatakreft, og representerer derfor gruppen som
allerede har fått prostatakreft. Norum er også godt
kjent fra sin tid i Fjernsynskjøkkenet sammen med
Ingrid Espelid Hovig, og i tillegg var han tidligere
Rektor ved Universitetet i Oslo. Han jobber i dag
som spesialrådgiver i WHO.

• Lansering: Menn og kreft kampanjen
• Samarbeidspartnere (utgivelse): Kreftforeningen

Forfattere:
1)

Rune Blomhoff er ernæringsforsker og professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Han fikk Kong Olav Vs kreftforskningspris i 1996, for sin kartlegging av omsetning og funksjon av vitamin A. I dag leder han
en forskningsgruppe som har vakt internasjonal oppmerksomhet etter omfattende studier av antioksidanter og
fytokjemikalier i matplanter, og deres effekt på oksidativt stress og betennelse. Han har vært medlem av Nasjonalt råd for
ernæring i mange år.

2)

Sigbjørn Smeland er kreftlege og forsker. Han er klinikksjef ved Kreftklinikken på Rikshospitalet-Radiumhospitalet
i Oslo. Han har i tillegg doktorgrad fra Ernæringsinstituttet, og er tidligere medlem av Nasjonalt råd for ernæring.

3)

Kristin S. Grønli er journalist, og jobber til daglig for nettstedet forskning.no. Som forskningsjournalist er hun opptatt
av å vise vitenskapen som en stadig pågående prosess, som ikke gir endelige svar, men hvor vår forståelse utvides hele
tiden.

• Andre samarbeidspartnere:
¾ Prostatakreftforeningen

Synliggjøring av samarbeid som skaper positive
ringvirkninger for forskningsformidling!
Prostatakreftaksjonen i 2007:
¾ Forskningsresultatene du kan lese om i boken er
nå så lovende at Prostatakreftforeningen (PROFO)
og Kreftforeningen har valgt tomaten som sitt
symbol på den nye og årlige ”Prostatakreftaksjon”,
tilsvarende den ”rosa brystkreftaksjonen”
Nytt våpen
«Fruktbar kunnskap – for mannens edlere deler» lyder slagordet, og dermed kan kampen mot
prostatakreften være over i en ny fase. Med tomaten som sitt nye symbol går Kreftforeningen,
Prostatakreftforeningen (PROFO) og kreftbehandlere nå til aksjon for å rette søkelyset mot
menns kosthold. Aftenposten, 18. april, 2007

Kreftforeningen:
¾ September: Menn og kreft, ”5 om dagen” – forebygging
(Prof. Blomhoff / UiO), Forskningstorget m.m.

