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Forord
Thea Steen var en viktig initiativtaker og samarbeidspartner da #sjekkdeg - kampanjen
for første gang ble lansert i 2015. Sammen med Det Nye var Thea Steen frontfigur for
kampanjen som oppfordret unge kvinner til å ta celleprøve og sjekke seg for
livmorhalskreft. Dette førte til at 6500 flere jenter sjekket seg for livmorhalskreft, en
diagnose Steen selv kjempet mot i ett år.
Thea Steen døde sommeren 2016 og etterlot seg et stort engasjement og gjennom sine
blogginnlegg har hun rørt en hel nasjon. Kreftforeningen har etter Theas ønske fulgt
henne med filmkamera den siste tiden og det var derfor svært gledelig at det lot seg
gjøre å skaffe midler til å ferdigstille en dokumentarfilm om Thea Steen.
Filmen er i tillegg til Extrastiftelsen finansiert med støtte fra Norsk Filminstitutt og TV2.
Vi er svært godt fornøyd med samarbeidet med alle.

Sammendrag
Dokumentarfilmen om Thea Steen: To somre og en vinter

Thea ble rammet av livmorhalskreft vinteren 2014 og var initiativtaker til #sjekkdeg.
Hun ble en av de sterkeste stemmene for celleprøvetakning helt frem til sin død,
sommeren 2016. Dette prosjektet har vært å produsere en dokumentarfilm om Thea
Steen. Dokumentaren følger Thea gjennom hennes kreftsykdom, og har bidratt til å
bryte ned tabuer, og skape mer åpenhet om kreft, samt få enda flere kvinner til å sjekke
seg for celleforandringer.
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Dokumentarfilmen om Thea ble produsert med midler fra Extrastiftelsen og vist på TV2
under tittelen Thea - to somre og en vinter og genererte svært stor oppmerksomhet i
media, på sosiale medier, og var et viktig bidrag i Kreftforeningens arbeid med å få flere
unge kvinner til å ta celleprøve av livmorhalsen som en del av #sjekkdegkampanjearbeidet i 2017.
Dokumentaren ble vist på TV 2 og hadde opptil 300.000 seere i lineær sendetid. Den
gjorde sterkt inntrykk på mange. Etter dokumentaren ble vist, sendte helseminister Bent
Høie ut melding om viktigheten av å fortsette #sjekkdeg-arbeidet.
Dokumentaren ble gjort tilgjengelig for alle på nettsidene til TV2 og den er også blitt vist
under lanseringen av #sjekkdeg 1.september 2017 i en fullsatt kinosal på Stavanger
Kino. Dokumentaren er i tillegg nominert til Prix Europa som beste tv-dokumentar.

Bakgrunn
Livmorhalskreft rammer også unge kvinner, og har de siste årene økt med rundt 30
prosent for kvinner under 40 år her i Norge. Det at unge kvinner er mer utsatt nå enn før
skyldes både endret seksualliv og at det er flere som er smittet med HPV (Humant
Pappiloma Virus). Hvert år er det over 300 kvinner som får livmorhalskreft og rundt 80
som dør, og mellom 3000 og 4000 kvinner må behandles for alvorlige celleforandringer.
Livmorhalskreft er en av de få kreftformer som kan forebygges. Det kan gjøres ved en
livmorhalsprøve som enten sjekkes for celleforandringer eller for HPV-smitte.
Det er ikke ofte vi kan si at vi kan unngå kreft, men når det gjelder livmorhalskreft kan vi
det og det er derfor #sjekkdeg-kampanjene er et viktige bidrag. Mer om
Kreftforeningens arbeid med #sjekkdeg-kampanjen kan du lese i prosjektrapporten fra
et annet Extrastiftelsesprosjekt - Livmorhalssjekken – en del av livet, prosjektnummer:
2016/FB76998
Thea Steen var en viktig initiativtaker og samarbeidspartner da #sjekkdeg - kampanjen
for første gang ble lansert i 2015.
Sammen med Det Nye var Thea
Steen frontfigur for kampanjen
som oppfordret unge kvinner til å
ta celleprøve og sjekke seg for
livmorhalskreft. Dette førte til at
6500 flere jenter sjekket seg for
livmorhalskreft, en diagnose Steen
selv kjempet mot i ett år. Thea
Steen døde sommeren 2016 og
etterlot seg et stort engasjement og
gjennom sine blogginnlegg har hun
rørt en hel nasjon. Kreftforeningen
hadde etter Theas ønske fulgt
henne med filmkamera den siste
tiden og etter avtale med henne avtalt at vi skulle lage en dokumentar der vi følger Thea
Steen gjennom hennes kreftsykdom. Thea hadde en unik formidlingsevne som kommer
godt fram gjennom dette prosjektet.
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Målsettingen med prosjektet

Overordnet mål
Skape åpenhet om kreft, og hvordan en kreftsykdom påvirker både den rammede og
familien.
Delmål
a. Bryte ned fordommer rundt kreftsykdom
b. 300.000 seere på tv.
c. Omtale av filmen og innholdet i flere riksdekkende aviser.
d. Visning av filmen på arrangementer i regi av Kreftforeningen.
Effektmål
a. Øke antallet jenter som tar celleprøve regelmessig.
b. Økt engasjement både i form av henvendelser om temaet til Kreftlinjen og andre
relevante kanaler (nettsider, sosiale medier mm)
c. Økt deltakelse på møteplasser i regi av Kreftforeningen der «Å leve med kreft» er tema.

Prosjektgjennomføring/metode

Hovedansvarlig for gjennomføringen av prosjektet var Ingvil Giske, prosjektleder ved
Medieoperatørene, i tett samarbeid med Kreftforeningen. Igor Devold, ble engasjert som
regissør. Han hadde som ansatt filmregissør i Kreftforeningen filmet Thea over lengre
tid, og hadde fått tilgang på det upubliserte materialet Thea skrev og filmet i tiden før
hun døde. Fra Kreftforeningen var i tillegg informasjonssjef Marianne Andersen en del
av prosjektgruppen. I tillegg var en rekke tekniske filmarbeidere engasjert i
produksjonen og hoveddelen av arbeidet med denne produksjonen ble gjort i perioden
desember 2016 til mars 2017.
Selve filmproduksjonen gikk svært strømlinjeformet for seg. Filmmaterialet måtte
organiseres, det måtte skrives et manus og til slutt skulle filmen klippes. Det ble arbeidet
med dette helt til få dager før premiere, men et erfarent team på alle områder gjorde at
vi unngikk problemer som skapte forsinkelser. Klippingen foregikk i tett samarbeid med
Theas familie, som hele tiden var orientert om framdriften i prosjektet. Både Theas mor
og søster deltar i filmen, og støttet filmprosjektet fullt ut og var opptatt av å fullføre
Theas siste ønske om at det skulle realiseres.
Et av Theas viktigste budskap var "vi må snakke om dette". Vi må snakke om kreft,
hvordan det oppleves både for den som er rammet og de som står rundt, derfor er denne
dokumentaren viktig. Samtidig vil dokumentaren støtte opp om kampanjen #sjekkdeg,
og være en ekstra påminning til jenter om å ta celleprøve av livmorhalsen.
I et halvt år før Thea døde hadde Igor Devold fulgt Theas kamp med kreften gjennom
videodagbøker. Kreftforeningen laget den gang 4 episoder i samarbeid med Det Nye for
å øke bevisstheten blant unge kvinner om å ta celleprøve. Da siste episode av Thea
Steens videodagbok ble vist i desember 2015, fikk hun tilbakefall. Både dette materialet
og det siste hun dokumenterte fra sin egen hverdag med mobilen var grunnlag som ble
brukt i dokumentaren. Både sykehusinnleggelse, hårtap, bivirkninger, tilbakefall,
spredning og en cellekur som ikke funker, var episoder som fikk sin plass. Og vi kom tett
på hennes nærmeste; både mamma Tove, søsteren Tonje og vennene hennes. Kreft
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rammer ikke bare en, det rammer en hel familie, og vennene rundt. Moren til Thea var
åpen om hva hun gikk gjennom som mor, og var en bauta for Thea gjennom den tunge
tiden.
TV2 som distributør
Thea Steen hadde en helt unik relasjon til TV 2. Kanalen hadde fulgt Thea gjennom
hennes blogginnlegg, egne reportasjer, og nettartikler. Før jul 2015 var hun gjest i God
Morgen Norge sammen med sin søster og mor, hvor de alle fortalte om situasjonen de
gikk igjennom. Kanalen har også lykkes i å engasjere sine lesere i Thea Steen sin historie,
og da Thea vant Kreftforeningens Hederspris i 2016 var dette blant nyhetsdøgnets mest
delte saker. Hun hadde et veldig godt forhold til både journalister og programledere, og
følte seg godt ivaretatt av kanalen. TV2 ble derfor en viktig samarbeidspartner på
distribusjonssiden og bidro også med del-finansiering av produksjonen.
Lansering og synliggjøring
Dato for visningen av dokumentaren ble satt til onsdag 29. mars 2017 på TV2 og samme
dag ble det arrangert en lukket visning i Kreftforeningens lokaler i Kongens gt 6.
Tilstede på den lukkede visningen var Thea familie og venner,
produksjonsmedarbeidere, TV2, Extrastiftelsen og utvalgt presse.
I tillegg ble filmen vist på kino i Stavanger 1. september, på Theas fødselsdag i
forbindelse med lansering av årets #sjekkdeg-kampanje. Samme dag delte Thea Steens
minnefond ut kr 900 000,- til Kreftforeningen til videreføring av #sjekkdegkampanjene.
Filmen har også blitt vist på arrangement for pasienter og pårørende på Vardsenter i
Bergen i september 2017.

Resultater/resultatvurdering
Selve produktet: en dokumentarfilm om Thea Steen - Thea, to somre, en vinter, har blitt
en dokumentar som bidrar til økt åpenhet om kreft og viser hvordan en kreftsykdom
påvirker både den som får kreft og familie og venner.
Her kan du se filmen på Kreftforeningens Youtube-kanal og den er kreditert med
ExtraStiftelsens logo.
Den ligger også tilgjengelig for alle på TV2 sine nettsider.
I tillegg kan den ses fra Kreftforeningens nettsider og er en del av #sjekkdeg kampanje
som går hver høst.
Dokumentaren ble også nominert til: http://prixeuropa.eu/news/20170901nominations2017
Det var 230 000 seere som så dokumentaren onsdag den 29. mars 2017 på TV2 og det
har vært godt med omtale i riksdekkende medier.
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Her er et eksempel: https://www.tv2.no/nyheter/9029123/
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Kreftforeningen delte en post på sin Facebook-side i mars og den nådde over
100 000 personer på Facebook. Det var mye aktivitet om filmen på sosiale medier,
#sjekkdeg på Twitter og Bent Høie skrev om den på Facebook. Postingene til
Aftenbladet, KK osv fikk veldig mange likes, kommentarer og delinger. Og det var mange
jenter som skrev at de nå skulle ta celleprøven de hadde utsatt.
#sjekkdeg har også skapt engasjement og entusiasme blant fagfolk, journalister,
redaktører politikere, leger, gynekologer og «mannen i gata». Folk har stilt opp gratis,
samlet inn penger, viet tid og arbeidskapasitet for å være med og bidra. Kreftforeningen
har hatt gode tverrfaglige samarbeid med blant annet Norsk forening for
allmennmedisin, gynekologer, sykehusledere, jordmødre, Kreftregistret, legekontor,
apoteker og journalister. Alle med ett mål: Å få flere kvinner til å ta celleprøve.
http://www.tv2.no/nyheter/9025661/
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TNS har utført en undersøkelse for oss i 2017. Den viser at kjennskapen til #sjekkdeg
har økt fra 20 prosent i 2015 til hele 49 prosent i 2017. Dette gjelder i den norske
befolkningen over 18 år.
Eksempel på tilbakemelding Kreftforeningen fikk om filmen:
Jeg jobber som lærer ved Skogmo vgs, vg2 Helsearbeiderfag. I elevenes pensum omhandler noen av
læreplanmålene kreft og omsorg ved livets slutt. Elevgruppen er 17-18 år. Dokumentaren "Thea - to
somre, en vinter" var en sterk og nær beretning. Er det noen mulighet for at vi kan få tilsendt en kopi
av denne, slik at den kan brukes i undervisningsøyemed. Filmen passer bra til læreplanmålene, men
like viktig inneholder den også et viktig budskap til unge jenter om å sjekke seg. TUSEN TAKK! :) Dette er så viktig på flere måter. Elevene mine er 17-18 år og kan virkelig relatere seg til
Thea. Filmen passer godt med våre læreplanmål om kreft og livets slutt, men det aller viktigste er at
"jentene mine" forstår betydningen av å sjekke seg. :-) Med vennlig hilsen NN, lærer ved Skogmo vgs,
vg2helsearbeiderfag

Oppsummering/videre planer

Film har vært et av #sjekkdeg-kampanjenes viktigste og sterkeste virkemidler, og har
vist seg å ha stor gjennomslagskraft hos målgruppen. På grunn av midlene vi fikk tildelt
fra Extrastiftelsen fikk vi realisert dokumentaren om Thea Steen og den ble et viktig
virkemiddel i 2017, det andre året av #sjekkdeg-kampanjen.
Det første året, i 2016, var det Stines historie som løftet budskapet og fikk mye
oppmerksomhet. Året etter dokumentaren om Thea var det Iram Haq, aktuell med
kritikerroste Hva vil folk si, som regisserte flere korte #sjekkdeg-filmer for
Kreftforeningen hvor kvinner med ulik etnisitet fortalte om grunner til at de ville sjekke
seg. Kvinnene som var med i filmen nådde ut til lesbiske, muslimske, og polske
minoritetsmiljøer, miljøer Kreftforeningen vet er dårlige til å sjekke seg for
celleforandringer og hvor det å gå til gynekologen kan være tabu.
Responsen og engasjementet under sjekkdeg-kampanjene har vært helt enorme. Fra
lansering av kampanjene sprer budskapet og filmene seg som ild i tørt gress. Bare ett
innlegg og en historie, en film har vært vendepunkt for noen som aldri har sjekket seg
før.
Tall fra Kreftregistret i 2017 viser at over 34.000 flere kvinner har sjekket seg for
celleforandringer som følge av kampanjen. Det er en økning i alle aldersgrupper, spesielt
blant de yngste fra 25 til 35 år ser Kreftregistret en økning på hele 20 prosent. Dette er
den største økningen i Livmorhalsprogrammets historie. #sjekkdeg er blitt en av
Kreftforeningens mest synlige kampanjer. Den har fått media til å sette dagsorden,
politikerne til å ta grep. Men viktigst av alt har kampanjen reddet liv. Av de 34.000 flere
kvinnene som har sjekket seg er over 1400 krefttilfeller avdekket – og potensielt
bekjempet.
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https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Nyheter/34.000-flere-har-tatt-celleprove/
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Kampanjene Kreftforeningen har gjennomført har vært svært vellykket på alle måter.
Filmene har blitt fantastisk godt mottatt og kampanjen har fått en god og bred tilslutning
og mye synlighet, og vi ser tydelig effekt; flere kvinner går og sjekker seg.
Filmene som nå er produsert gjennom flere år er et godt verktøy og vil benyttes i både
kampanjen i 2018 og i flere år framover. #sjekkdeg er kommet for å bli en av
Kreftforeningens årlige kampanjer. Vi vil arbeide videre for at kvinner følger
Livmorhalsprogrammet sine anbefalinger og tar livmorhalsprøven regelmessig. På sikt
regner vi med at færre kvinner får livmorhalskreft.
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