
BEKJEMPER KREFT:  
Etter 15 år i Kreftforeningen 
er fortsatt mye ugjort.  
– Du blir jo aldri ferdig.  
Vår oppgave er å bekjempe 
kreft og bygge opp interessen 
rundt foreningens arbeid.

NAVN: Anne Lise Ryel
ALDER: 59
FAMILIE: Skilt, en  
datter på 26 år
YRKE: Generalsekretær 
i Kreftforeningen siden 
2002. Tidligere advokat 
og har blant annet  
jobbet som divisjons-
direktør i Sosial- og 
helsedirektoratet, 
statssekretær i Justis-
departementet, like-
stillingsombud og 
advokat i Statnett. Er i 
Helse Omsorg21 -rådet, 
i det nasjonale priorite-
ringsrådet og en rekke 
andre råd og styrer 
nasjonalt og globalt.
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Hun blogger, reiser verden rundt – og går i krig mot alle 
som vil lure kreftpasienter. Kreftforeningens generalsekretær 
Anne Lise Ryel (59) har selv hatt kreft, og hun mener vi  
bør snakke mer om døden og livets siste fase.

HALVFULLE GLASS: – Jeg 
er god til å tenke muligheter. 
Jeg ser det halvfulle glasset, 
ikke det halvtomme. 

TEKST: Marianne Smeby Strand  FOTO: Anne Elisabeth Næss, Kreftforeningen og Thomas Barstad Eckhoff

 OSLO  Med flagrende, silke-
myk kåpe og røff sveis møter 
hun oss i Kreftforeningens  
lokaler midt i tjukkeste Oslo-
gryta. Det er helseminister 
Bent Høie som står som  
nestemann på den fullpakkede 
time planen, de to skal lage  
en informasjonsfilm om  
overforbruk av antibiotika og 
påfølgende resistens.

– En stor utfordring for 
kreftpasienter, forklarer 
59-åringen, mens rådgiverne 
tripper rundt, opptatt av å få sin 
profilerte generalsekretær tids-
nok til statsråden i regjerings-
kvartalet. Selv ser hun ut til å 
ta det hele med traust, nord-
norsk ro. Ler litt, til og med. 

– Jeg blir ikke stresset. 
Fordi jeg er inni ting der og 
da, lar jeg meg ikke stresse av 
alt annet som skal gjøres. Det 
lærte jeg av Hanne Harlem, 
den skal hun få. 

Entusiastisk. Engasjert. 
Nysgjerrig og kreativ. Veldig 
sosial. Sjelden i dårlig humør. 
Hun tenker seg om, det er ikke 
hver dag generalsekretæren får 
i oppgave å beskrive seg selv.

– Jeg er god til å tenke  
muligheter. Ser det halvfulle 

Snakker 
gjerne 
om døden

HELSEPORTRETTET

glasset, ikke det halvtomme. 
De fleste tingene du bekymrer 
deg for, skjer ikke. Så da er det 
bortkastet tid å dvele ved det.

PIPPI LANGSTRØMPE
Hun entret offentligheten for 
alvor da hun ble likestillings-
ombud samme år som OL-
floka herjet på Lillehammer. 
Det modigste hun har gjort, 
mener hun i dag. Fra en trygg 
tilværelse som advokat ble  
hun med ett en synlig aktør i 
samfunnsdebatten.

– Det var litt som Pippi 
Langstrømpe: «Det har jeg  
aldri gjort før, så det klarer jeg 
helt sikkert». 

Derfra gikk veien videre via 
Helsedirektoratet og Statsmini-
sterens kontor, til Kreftforen-
ingen. I 15 år har hun vært for-
eningens profilerte ansikt utad, 
som ifølge Dagens Medisin 
gjør henne til Helse-Norges  
17. mektigste. Hun stortrives.

– Men den dagen jeg ikke 
lar meg engasjere lenger, så 
gir jeg meg. Man skal ikke 
snu bunken. 

Fortsatt er mye ugjort. 
Fortsatt er det mange saker på 
kreftagendaen.

– Du blir jo  
aldri ferdig. Det 
er alltid noe å 
jobbe imot. Vår 
oppgave er å be-
kjempe kreft og 
bygge opp inter-
essen rundt for-
eningens arbeid. 

Med sine 113 000 
medlemmer, 25 000 frivillige 
og 190 medarbeidere arbeider 
Ryel og Kreftforeningen jevnt 
og trutt med kreftsaken. 
Gjennom forskning og fore-
bygging, informasjon, støtte, 
rådgivning og politisk arbeid 
bekjemper de kreftsaken  
lokalt, nasjonalt og globalt.

Hun savner ikke politikken, 
den pågående valgkampen får 
gå sin skjeve gang uten hennes 
innblanding. Hun får levd ut 
politikeren i seg gjennom job-
ben, selv om Kreftforeningen 
på ingen måte driver partipoli- 
tikk, understreker den tidligere 
arbeiderpartipolitikeren. 

Som generalsekretær er hun 
opptatt av fakta og kunnskap. 
Innsamlede penger som skal 
brukes med fornuft og omhu. 

– Det er mange som stopper 
meg og takker meg for den 

jobbet vi gjør, eller for å for-
telle historien sin. Det er luk-
sus at folk er opptatt av kreft-
saken. Det gjør meg stolt og 
ydmyk. Det føles meningsfylt. 
Jeg kunne fortsatt som  
advokat og tjent mer penger, 
men det betyr ingenting. 
Kreftforeningen blir mer og 
mer viktig som samfunnsaktør. 
Vi rekker aldri å hjelpe alle, 
men vi må se på løsninger og 
påvirke politikere. 

RAMMET AV KREFT
Bekymringer har det vært nok 
av, men som en god nordlen-
ding ville ha sagt: Hun står 
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ROSA SKØYFE: Mange forbin-
der Krfetforeningen blant annet 
med Rosa sløyfe-aksjonen. Her 
er Anne Lise Ryel med Fabian 
Stang, tidligere ordfører i Oslo.

KRAFTTAK: Anne Lise Ryel 
og helseminister Bent Høie 
under kickoff for aksjonen 
Krafttak mot kreft i 2016.

DET ER LETT Å GI ANDRE RÅD, MEN IKKE SÅ 
LETT Å FØLGE DEM SELV. JEG PRØVER Å GÅ TIL OG 
FRA JOBBEN HVER DAG. DET VIL SI, TO GANGER 
TJUE MINUTTER SOM ET MINIMUM.

han av, enten det dreier seg om 
egen kreftsykdom eller døds-
fall i familien. Hun har mistet 
både foreldrene, broren og an-
dre nære. 

Da moren døde var hun 29 
år. Sjokket var stort der og da.

– Men jeg tenkte mer på det 
da jeg selv fikk barn. Det var 
så mye jeg ikke fikk mulighet 
til å dele. Spørsmål og erfarin-
ger som kunne vært delt.

– Jeg er ikke en som dukker. 
Da jeg selv ble kreftrammet 
var jeg rustet. Jeg klarer å ta 
de tingene som kommer. Stå  
i det.  

Et paradoks, kaller hun det. 
For til tross for at hun den 
gang jobbet på tredje året i 
Kreftforeningen, hadde ikke 
tanken på at hun kunne bli 
rammet av vår tids epidemi 
slått henne i det hele tatt. Det 

var mye lærdom i det. Men 
redd ble hun ikke.

– Jeg er et sårbart menneske 
som alle andre, men jeg fikk 
diagnosen ganske fort, og ble 
raskt operert. Jeg skjønner at 
når en ikke vet, så er det van-
skeligere. Jo kortere tid du går 
rundt uten å vite hva du har å 
kjempe imot, jo bedre. Derfor 
er vi opptatt av kort ventetid.

Hun lar sjelden anledningen 
gå fra seg til å tale en av 
Kreftforeningene kampsaker:

– Kreft er så mye, ikke 
minst senskader. Kreften er 
borte, men senskader snakkes 
det for lite om. Du har over-
levd kreft, men sliter med sto-
re utfordringer av senskadene.

– For de fleste så kommer en 
kreftdiagnose som en overras-
kelse. Forhåpentligvis går ikke 
folk rundt i hverdagen og er 

redd for å bli rammet av kreft. 
Det håper jeg virkelig ikke. 

Når det er sagt:
– Vi har et velferdssystem 

som jeg tror på. Vi har et  
sikkerhetsnett her i landet, og 
det må vi ikke ta for gitt. Vi 
vet ikke hvor heldige vi er. Se 
hvordan de har det i USA der 
pasienter må gi seg midt i 
kreftbehandlingen fordi for-
sikringen ikke holder. Sånne 
ting reflekterer vi ikke så mye 
over her hjemme.

TRIVES ALENE
Det er mange år siden hun 
skilte seg. Hun har ingen pro-
blemer med å være alene. 

– Jeg er alene i den forstand 
at jeg ikke bor sammen med 
noen. Men det trenger jeg 
ikke. Jeg trives også i mitt eget 
selskap. Jeg har mange venner 

og bekjente. I tillegg møter jeg 
utrolig mange mennesker i 
min hverdag, både i jobb og på 
fritiden.  

– Jeg har veldig lett for å 
trives. Det kan være med ven-
ner i teater eller på reiser, eller 
over et måltid rundt et hygge-
lig bord. Men jeg trives også i 
eget selskap, bare lese en avis 
eller en bok.

– Hvor henter du inspirasjon?
– Jeg har hentet inspirasjon 

fra ulike jobber i livet, alt jeg 
har med meg i ryggsekken av 
jobberfaring, kultur, reiser og 
alle andre opplevelser i og 
utenfor jobben. Det inspirerer 
meg og gjør også at jeg kan 
tenke litt utenfor boksen.

Hun er energisk, har «tusen 
jern i ilden», er i aktivitet hele 
tiden, herfra til derfra. Men 
hun slukner i det hodet treffet 
puten om kvelden, enten hun 
er hjemme eller på hotell.

Noe systematisk trening 
driver hun ikke med. 

– Det er lett å gi andre råd, 
men ikke så lett å følge dem 
selv. Jeg prøver å gå til og fra 
jobben hver dag. Det vil si, to 

HJEMMET HELSE UKE 30/176



MAMMA MIA: Anne Lise Ryel 
sammen med dronning Sonja og 
kronprinsesse Mette-Marit på 
rosa løper under forestillingen 
Mamma Mia i 2009.

JUBILEUM: Anne Lise og 
Kronprinsen under Kreftforen-
ingens 75-årsjubileum i 2013 i 
Oslo Konserthus.

ganger tjue minutter som et 
minimum. 

Men helse er mer enn å gå 
30 minutter hver dag. 

– Med god helse kan du  
sette deg selv i bedre helse-
messig stand til å mestre syk-
dom. Men god helse er subjek-
tivt. Du kan oppleve å ha god 
helse selv om du har kreft eller 
sitter i rullestol. Det er mye 
livskvalitet i å stå i seg selv.

Hva som er god livskvalitet 
kan også endre seg, understreker  
hun. 

– Det er lett å ta beslutnin-
ger når man er frisk, så endrer 
du deg når du blir syk. Man 
kan endre perspektiv når man 
blir syk.

DØDEN PÅ DAGSORDEN
Anne Lise er opptatt av døden. 
Hun har blogget om samtalen 

hun aldri tok med sin far da 
han lå for døden. Gjennom 
Kreftforeningen satte de døden 
på dagsorden. De inviterte folk 
til samlinger rundt i landet for 
å prate om de ulike sidene ved 
døden.

– Før døde man mer hjemme. 
I dag dør de fleste på sykehus 
eller sykehjem. Vi lever fjernt 
fra døden som en naturlig side 
av livet. Nå skal vi jo være 
unge forever, uten rynker og 
levd liv. Vi må prate mer om 
døden og livets siste fase. Det 
er et stort behov for å få hjelp 
til dette.

Selv vet hun ikke om hun  
er redd for å dø. Hun er glad i 
livet, men innser også at det 
kan komme situasjoner der det 
endrer seg.

At kyniske aktører skor seg 
på menneskers frykt for døden 

KREFTFORSKNINGSPRISEN:  
Anne Lise Ryel sammen med Kong Harald, pris-
vinner Kjetil Taskén og styreleder Gunn-Elin Aa. 
Bjørneboe under Kreftforskningsprisen 2016.

Hva gjør du for å ta vare 
på kropp og psyke?  
Jeg prøver å gå mye. 
Men aller mest så  
handler det om å trives.  
Å føle at jeg kan gjøre 
noe for andre, få bidra.

Hva er din beste 
 egenskap?
Jeg er i hvert fall ikke 
tungsindig i det hele 
tatt. Jeg håper at jeg  
har et godt humør.

Hva er din dårlige 
 samvittighet?
At jeg ikke rekker over alt.

Hva er det modigste  
du har gjort?
Å si ja til å bli likestillings-
ombud. Det var en  
bratt læringskurve og et 
veivalg der jeg ble en 
offentlig person.

Hva ler du av?
I hvert fall ikke av dårlige 
takk-for-maten-vitser. 
Jeg har lett for å se det 
komiske i situasjoner. 
Men jeg ler aldri på 
bekostning av andre. 

Når gråter du?
Jeg gråter omtrent aldri. 
Men jeg lar meg lett røre 
og berøre.

Hvis du kunne valgt et 
annet yrke?
Jeg har hatt og har et så 
spennende yrke. Men 
det måtte bli noe med 
foto eller kunst å gjøre. 
Jeg er veldig visuell, ser 
alt i bilder.

7 RASKE
ANNE LISE 

RYEL
Generalsekretær  
i Kreftforeningen

opprører henne. Tilbakemeld-
ingene er mange om hvordan 
pasienter og pårørende blir  
direkte kontaktet av tilbydere 
av gull og grønne skoger – og 
falske forhåpninger om helbre-
delse. 

– Det er en kynisme i det. 
Det er ikke grenser for hva 
som kommer av henvendelser. 
For mange er det vanskelig å 
stå i. Mange vil at du skal  
kutte ut ordinær behandling.

– Vår oppgave i Kreft-
foreningen er å være tydelig.  
Vi vil ikke at folk skal bli lurt, 
verken økonomisk eller på  
andre måter. Det er folk der ute 
som skor seg på andres ulykke. 

Livet har lært henne at du 
aldri vet når en katastrofe eller 
krise kan skje.

– Du kan havne på 
Sunnaas, lam fra livet og ned 
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DA JEG VOKSTE OPP VAR 
EN 60-ÅRING NÆRMEST I GRAVEN.

eller med ALS. Livet har også 
lært meg at du ikke skal skue 
hunden med hårene. En fasade 
forteller deg aldri hele sann-
heten. Det er viktig ikke å gjøre 
seg en oppfatning av folk før 
du er blitt kjent med dem.

ENGASJEMENT
Det er ingen tydelig overgang 
mellom jobb og privatliv for 
Anne Lise Ryel.

– Jeg har et privatliv og en 
jobb som går i ett. Det gir 
også noen begrensninger. Du 
får ikke se meg stå på et bord 
på Theatercaféen og synge en 
sang. Jeg er veldig bevisst på 
at jeg er Kreftforeningens  
ansikt utad, og det er sånn jeg 
har valgt å løse det.

Hun skryter av sine ansatte. 
Hun lager bursdagskort til 
alle, det har hun alltid gjort. 

Med hyggelige ord og tegnin-
ger til hver især. Forklaringen 
er enkel:

– Jeg har ikke nok tid til å 
gå rundt å prate med folk, så 
jeg lager kort.

Hun har ingen lederfilosofi,
– Jeg synes det er noe tull 

med lederfilosofi. Jeg følger 
ingen teoretisk ABC om led-
else. Min oppgave er å være 
inspirerende. Det er viktig at 
folk får vokse i det de gjør, at 
de får utfordret sin komfort-
sone. Arbeidsplassen må  
fungere godt for at vi skal få 
til et godt produkt. 

Hun finnes ikke nervøs for 
en tale eller et foredrag. Men 
du kommer ikke til å få se 
henne i Skal vi danse eller  
andre realityshow. Det er uten-
for hennes komfortsone. 

Hun bruker mye tid på bra 

nok, ser hvordan unge, spesielt 
jenter, legger listen altfor høyt. 

– Det er mye større press på 
de unge nå i dag. Det er trist. 
Jeg bruker mye tid på å få folk 
til å tenke at ting er godt nok, 
og jeg er opptatt av å bruke 
ord som folk forstår. Jeg liker 
ikke når fagfolk får folk til å 
føle seg dumme. 

NORDNORSKE FØTTER
Hun står stødig på sine nord-
norske føtter, til tross for at 
hovedstaden har vært hennes 
hjem størstedelen av livet. 

– Jeg står støtt. Det har nok 
med ballasten fra min opp-
vekst å gjøre. Jeg hadde en 
god barndom. Jeg vokste opp  
i en tid der en ikke sa «jeg er 
glad i deg». Men jeg var aldri i 
tvil likevel. Jeg hadde en god 
oppvekst. Jeg hadde foreldre 
som ga meg store muligheter.

Utferdstrangen var stor. 
Allerede etter åttende klasse 
dro hun på sommerskole noen 
uker til Brighton i England. 

Det var på noteringsoverførin-
gens tid, den gang postgangen 
gikk sjøveien, eller i beste fall 
stemplet som det litt eksotiske 
airmail.

– Det var før man begynte  
å bli så redd. Vi hadde større 
bevegelsesfrihet. Vi kunne 
klatre i trær og være i robåt 
uten redningsvest.

Påfyll av havet og nord-
norsk, røff og tøff natur er 
fortsatt viktig mentalhygiene 
for Anne Lise. Hun kom til 
hovedstaden akkurat da det 
ble akseptert å være nordlen-
ding, samtidig som Oluf, Jørn 
Hoel og Steinar Albrigtsen en-
tret offentligheten. Til tross for 
at hun ikke har bodd i Tromsø 
siden hun var 19 år har hun 
holdt godt fast ved dialekten.

– Det er en del av identite-
ten min. Det ville føles veldig 
unaturlig å skulle legge om 
den, på samme måte som det 
føltes unaturlig å skrive med 
høyre hånd, som de forsøkte å 
få meg til på skolen. 

Hun var sjenert som yngre, 
var ikke den som rakk opp 
hånden i klassen og ba om or-
det. Litt vanskelig å se for seg 
kanskje, der vi har sett henne 
som uredd likestillingsombud, 
statssekretær eller generalse-
kretær i Kreftforeningen. Nå 
nærmer hun seg 60 år, men  
føler seg fortsatt ung.

– Da jeg vokste opp var en 
60-åring nærmest i graven.

Pensjonisttilværelsen fryk-
ter hun ikke. Til det har hun 
litt for mange interesser. Hun 
har en kinogjeng. En teater-
gjeng. Hun har gallerier og 
museer. En festival i ny og ne. 
Og fortsatt en utreisetrang, til 
tross for at hun har vært i nær-
mere 70 land.

– Jeg har fortsatt mye ugjort 
i jobben. Men jeg må passe på 
at jeg ikke blir en pain in the 
ass, at jeg ikke klamrer meg 
fast. •

hjemmet@egmont.com

UTFERDSTRANG: Anne Lise 
har vært i omtrent 70 land, både 
som privatperson og med jobb. 
Her på den kinesiske mur i 1995 
da hun som likestillingsombud 
var med i den offisielle dele-
gasjonen til FNs Fourth World 
Conference on Women. 
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