NOE NYTT, NOE UENDRET
Hei og vel møtt til en ny utgave av «blærekreftmiljøets» nyhetsbrev eller medlemsavis – kall
det hva du vil. Vi har en ny forening, nytt styre,
ny fasong og stil på en del ting men den samme faglige soliditeten , den lune humoren og
den uformelle måten å gjøre ting på. -Og veldig
mange av de samme, hyggelige menneskene!
Noen er forresten nye, og det er ekstra stas.
Siste: På grunn av korona-viruset blir alle
fysiske arrangementer utsatt inntil videre.
Ny informasjon kommer.

I løpet av høsten og førjulsvinteren ble det
sendt ut noen lange haranger av informasjon
av det som gikk forut for splittelsen av blærekreftmiljøet i to foreninger, det skal vi la ligge
nå med unntak av å nevne en ting: Den gamle
Blærekreftforeningens styre sendte søknad til
Kreftforeningen om å bli assosiert medlem den
15. sept. 2019. Kreftforeningen har pr. 10.03.
ennå ikke respondert positivt på denne og
invitert Blærekreftforeningen inn.

Ny form på årsmøtehelga dette året:

TEMA: Å VÆRE DER FOR HVERANDRE
Navnebytte dette året
Siden foreningens samling på landsbasis dette
året blir noe annerledes enn før, har vi valgt å
ikke kalle samlinga for «landsmøtet», men
«årsmøtehelga». På grunn av usikkerhet i økonomien har vi vært nødt til å planlegge på lavbudsjett, og det har resultert i følgende
opplegg:
Nytt sted
Vi har funnet et hyggelig sted med enkel stil i
Vestfold som heter VINDFJELLTUNET. Det
ligger på Steinsholt, to mil fra Skien.
Motorsyklister vet hvor dette er da de har
faste samlinger der. Ikke alle rommene har
bad på rommet, men fellesanlegget har avluk-

ker til hver enkelt, ikke fellesdusj. Ta med
badekåpe.
Konferanserom, fellesrom etc. er helt OK.
Bevegelseshemmede har tilgang til alle
nødvendige fasiliteter.
Vi legger selve årsmøtet til søndag formiddag,
men håper så mange som mulig tar turen og
blir hele helga.
Nytt programopplegg
Det blir ingen fagdag på fredag dette året med
urologer og toppforskere og andre slik vi har
pleid å ha, men det blir faglige foredrag!
Fredag og lørdag kjører vi nemlig et litt annet
opplegg:
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1 Vindfjelltunet gjestegård

Fredag kveld starter vi med en liten samling på
kvelden hvor vi snakker litt rundt hvordan likemannsarbeidet vårt har fungert og hvordan vi
ønsker at det skal utvikle seg. Dette med
erfarings-utveksling og gjensidig støtte er jo en
av kjernevirksomhetene våre. Noen er godkjente likemenn, mens vi alle fungerer som
uformelle likemenn for hverandre i facebookgruppa og når vi møtes ellers.
Lørdag kommer Bennedichte Rappana Olsen,
et herlig fyrverkeri av ei
dame, sosiolog fra
OsloMet og «jordmor»
for likemannsordningen
her i landet, som vil
snakke mer om dette
med samhandling, hvordan vi gjør det på en god
måte når vi tross alt er
en sam-ling med mennesker i en ofte veldig
vanskelig situasjon.
Etter lunsj lørdag vil jeg kjøre en serie foredrag
som kalles «Blærekreftskolen», en grunnopplæring i ulike sider ved blærekreft: litt om opp-

havet til kreften, litt om noen uttrykk som legene bruker, diagnostikk og ulike behandlingsformer, og litt om hvordan blærekreft ser ut
fra samfunnets side.
«Innebygd» likemannskurs
Til sammen utgjør disse to dagene innholdet i
et likemannskurs. Det betyr ikke at alle som
følger det, skal bli likemenn. Man skal være
mentalt «ferdig» med sin egen sykdom, man
må bli vurdert som egnet, og man skal ønske
selv å være likemann for at man skal bli godkjent som det. Men vi tenker dette er interessante temaer for de fleste av oss, enten alt
eller deler av det.
Stor frihet
Dette betyr at det er helt frivillig å være med,
man kan fritt gå til og fra etter ønske og
behov. Det blir mye sosialt samvær, det blir
mye erfaringsutveksling, det blir hyggelige
måltider og mange inntrykk av både faglig og
mellommenneskelig art slik det pleier å være,
også med dette opplegget. Vi tror det blir bra
og ser fram til ei hyggelig og givende helg!
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PROGRAM
Fredag
-----17.00
17.15
17.30
19.00
20.30
Lørdag
08.00
09.15
09.30

Ankomst
Velkommen
Hva er en likemann?
Evaluering av eksisterende
ordning
Middag
Sosialt samvær

19.00
21.00

Frokost
Innta plassene…
Hvordan kan vi bli gode
støtter for hverandre?
Væskebytte (noe ut, noe inn)
Kan noe bli vanskelig?
Kort beinstrekk
Gruppearbeid
Lunsj
Blærekreftskolen I, + pause
Blærekreftskolen II,+ pause
Blærekreftskolen III, + pause
---Til disp.--Middag
Sosialt samvær

Søndag
08.00
09.00
11.30
12.00
13.00

Frokost
Årsmøte
Evaluering
Lunsj
Vel hjem

10.15
10.30
11.10
11.20
12.00
13.30
14.30
15.30

KOSTNAD
Enerom, en pers i 2 døgn
med bad
Enerom, en pers i 1 døgn
Dobbeltrom, to pers i 2 døgn med
bad
Dobbeltrom to pers i 1 døgn
Ekstra lunsj lørdag
Rabatt for rom uten bad i 2 dg

Kr.
1590
800
2780
1780
150
-590

Styret har besluttet at de som nøyer seg med
rom uten bad og likevel blir der hele helga,
«belønnes» med en rabatt på 590 kr. pr. rom.
Reisestipend
Styret utlyser 10 reisestipend a kr. 2000 til de
som har lang reisevei.
Reiseinformasjon
For de som kommer med fly er Torp lufthavn
ved Sandefjord nærmest. Det går direktefly fra
de store byene.
Med tog sørfra (Rogaland og Agder) kan man
bytte på Nordagutu og komme helt til Skien.
Med tog nordfra kan man ta direktetog helt
fra Eidsvoll (R11) til Skien, eller bytte i Oslo.
Fra Bergen må man bytte i Drammen.
Fra Skien eller Torp ordner vi lokal transport.

Påmeldingsskjema ligger her: https://forms.gle/UARGPWK8dYiwypR46 De som ikke har Internett
kan ringe meg for påmelding, tlf. 97 32 32 30.

Siste oppdaterte medlemstall:

142
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LIKEMANNSARBEID, NOE FOR DEG?
Kjerneoppgave
En av foreningens viktigste oppgaver er å være
til støtte og hjelp for andre. Når diagnosen slår
ned føler man seg avmektig, hjelpeløs, En
«likemann» er en person som på vegne av
foreningen har tatt på seg oppgaven å være
en «medvand-rer» med andre ut fra sin egen
erfaring. Har du lyst til å være en slik person så
bli med på årsmøtehelga!
Hvordan utføres likemannsfunksjonen
De ulike organisasjonene organiserer sin likemannstjeneste på forskjellig måte. Vi har valgt
å ikke ha noen besøkstjeneste på sykehusene
ennå, pga. kapasitet. Våre likemannssamtaler
foregår stort sett på telefon; en og annen gang
ved fysisk møte. I tillegg blir likemennene
brukt på mestringskurs for blærekreftberørte,
og de deltar også på våre lokale treff og
samlinger.
Matchmaker…
Vi prøver å matche innringerens behov med
likemannens erfaring så godt som mulig, slik
at samtalen kan bli mest mulig relevant. Det

betyr at vi trenger likemenn med ulike typer
behandling og erfaring for øvrig, inkludert
pårørende.
Så har du en telefon, vanlige sosiale antenner
og litt erfaring som du kan dele med andre, er
du velkommen til å bli med på kurs og se om
dette er noe for deg. -Lønn? Tilfredsheten ved
å gjøre noe for andre som virkelig kan bety
mye for dem! 

KRAV FOR Å BLI LIKEMANN
 Er/har vært pasient el. pårørende
 Være mentalt «ferdig» med og
avslappet til diagnosen
 Klare å sette andre i sentrum for
din oppmerksomhet
 Ha lyst til å være likemann
 Ha gjennomført vår opplæring
 Bli godkjent av foreningen

Nytt alternativ til fjerning av blæra:

TRIMODALTERAPI, TMT
Et av foredragene på landsmøtet i 2019 vakte
stor interesse og entusiasme hos deltakerne.
En strålefysiker fra Gjøvik sjukehus fortalte at
de der hadde begynt med blærebevarende
behandling mot muskelinvasiv blærekreft.
Når en svulst har ervervet evne til å invadere
omkringliggende vev, og så sendt sine utløpere innover i blæreveggen og inn i det muskel-

laget som ligger der, blir sjansen så stor for
spredning av kreftceller til resten av kroppen
at legene anbefaler å fjerne hele blæra så fort
som mulig. I tillegg tar de med seg indre
kjønnsorganer og lymfeknutene på bakre
bukvegg; en omfattende utrensk. Cystectomi,
som det kalles, er den mest omfattende
kirurgiske prosedyren urologene utfører. I
samme prosedyre konstruerer de en ny
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urinavledning for pasienten, av kortere eller le
pasienterngre deler av pasientens egen tarm.
Muligheten for å slippe å gjennomgå dette
dersom man utvikler muskelinvasiv sykdom
var svært interessant for pasientene.

andelen milde til moderate bivikninger var
lik.

Det Gjøvik sykehus har begynt med etter
mønster av klinikker i utlandet, er å kombinere tre ulike behandlingformer:
 Kirurgi
 Stråling
 Cellegift
Først høvler man ut alt synlig svulstvev med
reseksjonsslynge i en TUR-B-operasjon. Deretter gjennomgår pasienten en serie strålebehandlinger mens det parallelt gis cellegiftkurer.
Denne behandlingen ble tatt inn i retningslinjene for behandling av blærekreft i nov. 2018,
og skal ifølge Helsedirektoratet
― vurderes som alternativ til pasienter som
ikke kan opereres
― tilbys pasienter som ikke ønsker operasjon
― informeres om til pasienter som tilbys
cystectomi (vanlig kirurgisk fjerning av
blæra)
― så sant mulig gis til pasienter som er satt
opp til kurativt rettet strålebehandling
Hvor gode er så behandlingsresultatene?
Av 9554 pasienter fordelt på 8 studier, hadde
 >70% bevart blærefunksjonen
 ingen forskjell i 5 og 10 års total
overlevelse
 ingen forskjell i 5 og 10 års sykdomsfri
overlevelse
 ingen forskjell i 10 års progresjonsfri
overlevelse
 TMT hadde lavere andel akutte alvorlige
bivirkninger i tiden etter operasjon, mens

2 Stråleterapi mot bekkenet. På Gjøvik brukes noe som
heter "adaptiv stråleterapi" som gir mindre skade på
det friske vevet rundt blæra.

Kan alle få dette?
Første bud er at du reiser til Gjøvik. Foreløpig
er det bare Gjøvik sykehus som gir dette tilbudet. Der har de drevet med dette siden
2017. Fram til mars 2019 hadde de behandlet
22 pasienter. Gjennomsnittsalderen på disse
var ca. 80 år.
Hva om det ikke virker?
Da kan man fremdeles fjerne blæra slik man
ellers ville gjort. De te rsett like god effekt av
krirurgi etter strålebehnadling som ved kriurgi
alene.
Er det noe annet man må passe på?
Det er viktig at det er de riktige pasientene
som selekteres , og det er viktig at man har
forståelsen for betydningen av cystoskopikontroller i etterkant av behandlingen.
Kilde: Peter Skogholt, Sykehuset Innlandet
Gjøvik
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BCG-MANGEL PÅ VERDENSBASIS
Fordi en av foreningens oppgaver er å gi pasientene trygghet, gjentas her essensen av et
innlegg som sto i facebook-gruppa for litt
siden. Et medlem varslet at han hadde hørt at
Norge var tomt for BCG. Svaret er:
Den globale mangelen har eksistert i over et år
nå, og det var en lignende situasjon for noen
år siden. Det er antagelig på bakgrunn av den
erfaringen at norske helsemyndigheter har
sørget for at vi har hatt lagre med dette helt
fram til nå. Varselet fra Legemiddelverket kan
tolkes tidhen at "dersom ikke leveransene tar
seg opp igjen snart, må vi begynne med
sparetiltak". Norge er ikke, og resten av verden er heller ikke tomme, det er bare for lite
sammenlignet med vanlig bruk. Det som
skjedde sist, og jeg tror det er samme problem nå, er at denne medisinen er et produkt
av levende organismer. Tuberkelbasiller blir
dyrket i store tanker, og dersom et slikt system blir kontaminert (smittet) av en annen
bakterie, en sopp, et virus eller noe annet, må
hele produksjonen stanses og det tar lang tid å
finne kontamineringskilden, få renset og
igangsatt det hele igjen.
Hva skjer med pasientene? De får behandling.
Men der man før sto i en avveining mellom
fortsatt kontroller+TURB eller BCG med en
gang, vil man kanskje vente en liten stund til
med å igangsette BCG for å se om blæra roer
seg. Der man for sikkerhets skyld fortsatte
med BCG i tre år vil man hos noen flere av
grensetilfellene stoppe etter ett år, slik nyere
forskning viser er like effektivt (man har holdt
på tre-årsregelen for høyrisikopasienter "for
sikkerhets skyld"). De pasientene som er i
kjernegruppa for BCG vil nå kunne bli kalt inn
tre og tre om gangen for å dele på ett glass

med BCG-instillasjonsløsning - som også er
funnet å gi tilstrekkelig effekt. Volum og tid
har ikke vært målt ut nøyaktig tidligere, så når
man begynner å se nærmere etter, ser man at
man har tatt godt mål for å være sikker, og
først når mangel oppstår blir man oppmerksom på dette.

3Et av BCG-skyllemidlene som brukes i Norge

Myndighetenes varslede "worst-casescenario" er at noen flere vil måtte fjerne
blæra dersom mangelen på BCG blir uttalt og
langvarig. BCG har (sist jeg sjekket) effekt hos
ca. 70%. Hvis man bruker erstatningsmiddelet
Mitomycin (som det nå også har blitt for lite
av pga. økt forbruk) er effekten litt lavere,
men ikke mye. I tillegg har man, som vi hørte
om på landsmøtet i 2019, fått inn trimodalbehandling (kirurgi + stråling + cellegift) som
alternativ til cystectomi (=fjerning av hele
blæra). Jeg mener å huske at det gjøres noe
sånt som 300 cystectomier i Norge hvert år.
Noen av dem gjøres på andre indikasjoner enn
blærekreft. Dette vil altså ikke ramme noe
stort antall pasienter uansett, bare noen få vil
være i denne «mellomsituasjonen» fordi de
ikke får BCG. Forskjellen i effekt mellom BCG
og mitomycin er ikke dramatisk stor - så lenge
vi altså får tak i mitomycin. I tillegg har vi
Synergo og trimodalterapi i bakhånd. 
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ORGANISASJONSNYTT
Orden i sysakene:
Blærekreft Norge er godkjent og registrert i
 Enhetsregisteret og
 Frivillighetsregisteret
Vi er tatt opp som medlem av
 World Bladder Cancer Patient Coalition
(WBCPC), en global paraplyorganisasjon for
nasjonale blærekreftorganisasjoner, og
 European Cancer Patient Coalition (ECPC),
en europeisk paraplyorganisasjon for alle
kreftpasientforeninger i Europa.
Vi har fått på plass
 autorisert regnskapsfører: DigiTALL AS, og
 registrert revisor, Komplett revisjon AS
… i tillegg til telefon, bankkonto, epostadresse,
webdomener og snart en webside:
blaerekreftnorge.no
Bruke erfaringer til å sikre framtida
Med utgangspunkt i den nære historie som
førte til opprettelsen av Blærekreft Norge, kan
det være av interesse for medlemmene å vite
hva som er gjort for å hindre at noe lignende
skjer i framtida. Å lære av det som skjedde har
naturlig nok hatt førsteprioritet i interimstyret.
Sikre faglig kompetanse og kontinuitet
Styret, og vel også mange av medlemmene,
har sett på Ranveig som «ryggraden» og den
faglige sikringsbolten i blærekreftforeningsarbeidet. I tillegg har facebook-gruppa Blærekreft Norge stor verdi. Gruppa ble startet av
Ranveig før Blærekreftforeningen ble etablert,
og er således Ranveigs «eiendom». Interimstyret har derfor inngått en avtale med
Ranveig som sikrer gruppas eksistens ved at

den inngår som del av Blærekreft Norges
kommunikasjons- og erfaringsutvekslingsplattform så lenge Ranveig og foreningen
samarbeider, men forblir Ranveigs eiendom
dersom samarbeidsavtalen opphører. Ranveig
blir foreningens daglige leder, inntil videre
frivillig men med lønn så snart foreningen får
finanisering til det. Til gjengjeld blir Ranveig
forpliktet til å ikke jobbe for konkurrerende
virksomheter så lenge avtalen gjelder.
Vi håper våre medlemmer er fornøyd med
denne avtalen. Målet er å sikre kontinuiteten
av det arbeidet som tidligere var på så god vei.
Vedtektene
I vedtektene har styret lagt inn noen «sikringselementer» ved å blant annet slå fast at
foreningen er «frittstående», definert slik:
«Frittstående betyr at foreningen ikke kan assosieres med andre foreninger hvor Blærekreft
Norge blir økonomisk avhengig av denne
andre foreningen.» I formålsparagrafen har
man lagt inn følgende spesifisering: «I tillegg
jobber vi for åpenhet innen kreftfeltet.»
Under hvem som kan opptas som medlemmer
har man lagt inn et avsnitt om at «Medlemmer som opptrer illojalt mot foreningens
formål eller på annen måte skader foreningen
kan ekskluderes midlertidig ved styrevedtak.
Dette vedtaket må bekreftes på ordinært
årsmøte for å være endelig.» Ekstraordinært
årsmøte skal kunne kreves av 10 % av medlemmene, dog minimum 20 personer, og innmelding i andre foreninger som bryter mot
vedtektenes paragraf 2 kan bare skje gjennom
vedtektsendring med 2/3 flertall som bekreftes på neste ordinære årsmøte med 2/3
flertall.
–Rune–
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Endelig!

KLINISKE STUDIER PÅ BLÆREKREFT I NORGE
Før og i 2019, mens Blærekreftforeningens styre var opptatt av å unngå at medlemmene fikk informasjon om planene om innmelding i Kreftforeningen, ble det igangsatt flere kliniske studier på
blærekreft her i landet – et meget viktig og kjærkomment tiltak for blærekreftfeltet rent faglig.

Studie 1 (CA017-078):
Preoperativ cellegiftbehandling
med eller uten pre- og postoperativ immunterapi for muskelinfiltrerende kreft i urinblæren.
Problemstilling:
Vil man bedre overlevelsen for pasienter som
gjennomgår cystektomi og dessuten får cellegift før operasjonen, ved i tillegg gi immunterapi, en eller to typer, enten før eller etter
operasjonen?
Type studie:
En trearmet randomisert delvis blindet (arm B
og C) fase 3-studie.
Sammendrag:
Vi vet at for pasienter med muskelinfiltrerende blærekreft vil cellegift gitt før cystektomi
(fjerning av blæra) bedre overlevelsen. Overlevelsen er likevel langt fra god nok. Kan
denne bedres ved at man både før og etter
operasjonen gir immunterapi-medisinen
Opdivo (nivolumab) i tillegg til cellegift før
operasjonen? Kan overlevelsen bli ytterligere
forbedret ved at man legger på en tredje
medisin, Lindrodostat (BMS-986205) (som har
en annen virkemekanisme enn Opdivo men er
fortsatt et immunterapimiddel) i tillegg?
Overlevelse, sikkerhet og tolerabilitet er
utfallsmål (ting man vil se på) for studien.

Praktiske opplysninger:
Studien tar inn deltakere fra 07.10.2019 fram
til 25.08.2022. Den foregår ved Radiumhospitalet, Kalnes og Ahus. Bare pasienter som er
tilbudt cystektomi kan delta. Man må være i
rimelig god allmenntilstand, ha tilfredsstillende nyrefunksjon, ingen kjent spredning til
lymfeknuter eller andre steder, ikke vesentlig
nerveskade eller hørselstap (dette for å evaluere økning i denne type bivirkninger av cellegiften), OK lunge- og hjertefunksjon og ingen
autoimmun sykdom. Opdivo gis intravenøst,
mens Lindrodostat gis som tablett.

Studie 2 (MK-3475-676):
Pembrolizumab i kombinasjon med
BCG
Problemstilling:
Hvis man gir immunterapimiddelet Keytruda
(pembrolizumab) sammen med BCG-behandling, hvordan vil kroppen reagere? Hvilke bivirkninger vil oppstå og hvor effektiv er behandlingen?
Type studie:
En toarmet randomisert ikke-blindet fase 3studie.
Sammendrag:
Høyrisikopasienter som får tilbakefall men
ikke ennå har utviklet muskelinfiltrerende
sykdom eller spredning, blir ofte behandlet
med BCG-skyllinger i blæra. BCG har effekt hos
ca. 70% av pasientene. Hvis man gir immun-
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terapi samtidig med BCG, vil det da tåles greit
av pasientene og vil det føre til at enda færre
får tilbakefall? Hvordan omsettes dette i kroppen? En del pasienter får betydelige bivirkninger av BCG. Kan Keytruda gjøre at BCG faktisk
tåles bedre av noen pasienter? Resulterer
dette i økt overlevelse samlet sett for de som
behandles? -Kan flere beholde blæra?
Utfallsmål er overlevelse, sykdomsfri periode,
sikkerhet og tolerabilitet.
Praktisk info:
Studien tar inn deltakere fra 03.01.2019 fram
til 01.03.2021. Den foregår ved Ahus og Stavanger universitetssykehus. Bare pasienter som
har T1, høygradig Ta og/eller CIS kan delta
(legene kjenner disse begrepene, eller google
«T-kategori + blærekreft»). Man må ha gjennomgått den første omgangen med BCG-skyllinger, ha resterende tumor i blæra og være i
rimelig god allmenntilstand for å kunne delta.
Både pasient og behandler vil vite hvilken
behandling som gis. De som får immunterapi,
vil matches 1:1 (ved trekning) med pasienter
som ikke får immunterapi. Keytruda gis intravenøst ca. hver tredje uke i ca. to år. BCGskyllinger gis etter 3 mnd, 6 mnd og deretter
hvert halvår i tilsammen 3 år.

Studie 3 (CA224-048):
BMS-986205 og nivolumab ved
langtkommen kreft
Problemstilling:
Det jobbes stadig med å forbedre immunterapibehandlingene. Et nytt medikament, Lindrodostat (BMS-986205) er under utvikling.
Hvilken effekt får man hvis man gir det sammen med en eller to andre immunterapimidler, Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab), og hvilke bivirkninger vil pasientene
evt. oppleve?

Overlevelse, sikkerhet og tolerabilitet (bivirkninger) er utfallsmål i studien.
Type studie:
En trearmet, randomisert, åpen (ikke-blindet)
fase 1/2a-studie.
Praktisk info:
Studien startet 01.08.2017 og varer til
02.05.2023 (siste oppfølging av siste pasient).
Studien tar fremdeles inn nye deltakere. Den
foregår ved OUS (i tillegg til 51 andre steder
rundt omkring i verden). Bare pasienter med
«avansert» blærekreft eller spredning av
blærekreft, samt pasienter med lungekreft
eller føflekkreft, kan delta.
Man må være i relativt god allmenntilstand og
ikke ha autoimmun sykdom eller infeksjon.
Studien vil normalt vare i 11 mnd, men kan
forlenges til 22 mnd. Av prøver som tas inngår
blodprøver, røntgenundersøkelser og spørreskjemaer. Lindrodostat er et nyere medikament som har gjennomgått de innledende
undersøkelsene, men for de to andre kjenner
man bivirkningsprofilen godt fordi de er etablert behandling. Nå er det altså kombinasjonen man vil undersøke, og svarene fra de
første pasientene gir føringer for resten av
studien slik at man hele tiden holder øye med
pasientene og ikke påfører dem ulemper man
kunne ha unngått.

10
Studie 4 (DEBIO 1347-201):
Solide svulster med endring og
utprøving av en selektiv FGFRhemmer
Problemstilling:
Undersøke effektivitet og sikkerhet for et nytt
kreftlegemiddel, Debio 1347, utviklet mot en
bestemt genfeil som forekommer i noen faste
svulster i noen organer.
Type studie:
En åpen, klinisk fase II-studie
Sammendrag:
Et kreftlegemiddel utviklet mot en bestemt
cellulær virkemekanisme som forekommer i
kreftceller skal undersøkes for effekt og sikkerhet. I tillegg vil man få informasjon om
legemiddelets virkemekanisme, om det påvirker andre funksjoner og hvordan det brytes
ned i kroppen.
En del svulster som oppstår i ulike organer har
samme genfeil, en fusjon (sammenspleising) i
genet for tre varianter av et protein, en signalreseptor som sitter i cellemembranen; FGFR1,
FGFR2 eller FGFR3. Medikamentet, en selektiv
pan-FGFR-hemmer, gjenkjenner dette fusjonsproduktet, binder seg til det og hemmer
cellen. Studielegemiddelet er relativt lite
testet på mennesker og derfor er kunnskap
om risiko og bivirkninger knyttet til bruk av
dette medikamentet relativt begrenset.
Praktisk info:
Studien pågår i mange land, i Norge fra
01.05.2019 – 01.05.2022. I Norge skal det bare
rekrutteres 2-3 pasienter i alt ved Radiumhospitalet og Ahus. Det er en rekke svulsttyper
som kan inkluderes, så om det blir med noen
norske blærekreftpasienter er usikkert. Det
ser ut til at rekruttering av deltakere til denne
studien er avsluttet.

Hvorfor delta i kliniske studier?
Det første er opplagt: Hvis utviklingen i faget
skal gå fremover, må noen stille seg til
disposisjon.
Så må pasientgruppen erkjenne at noen, «de
av oss som kan», må gjøre en innsats og ofre
noe, bidra, gi litt av seg selv: Disse studiene
kan medføre endel reising, noe ubehag, en del
tidsbruk osv., selv om man ikke skal ha direkte
kostnader knyttet til deltakelse og man er forsikret mht. skade. Det man får igjen for ulempene er at pasienter som deltar i kliniske studier, generelt lever lenger enn pasienter som
ikke deltar i studier, rett og slett fordi deltakelse innebærer at man blir fulgt opp enda
bedre under en studie enn pasienter ellers
blir. Mange synes også det er interessant å
lære om sykdommen og studien, begrep som
brukes i forskning og hva forskning innebærer.
Først og fremst innebærer forskning at man er
nøye. Man, både studiepersonale, deltagere
og de som skal sammenstille resultatene og
publisere dem, må være presise på de rette
punktene og følge det oppsatte skjemaet så
langt det er mulig. Hvis man skal ta en blodtrykkstablett kl. 08 om morgenen må man ta
den tabletten da, hver dag, ellers blir resultatene feil. Og hvis man lar være å rapportere om
bivirkninger vil man kanskje kunne bidra til å
gi et feilaktig inntrykk av behandlingen. Så
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ordning och reda er viktig. Dersom det oppstår
avvik, må man gi beskjed om dette.

som organisasjon heier på alle som deltar,
både med og uten hvit eller grønn frakk.

Men det er også noe annet som er viktig: Hver
gang man skal starte et forskningsprosjekt
innen et nytt felt, må det personalet som skal
være involvert, læres opp dersom de ikke er
vant til å håndtere studier fra før. Man må bli
kjent med de andre som er involvert, lære
hverandres rutiner og arbeidsoppgaver, klare
å håndtere egne oppgaver, for eksempel
huske å spørre de pasientene som oppfyller
inklusjonskriteriene (og de kan være kompliserte), blant mange andre pasienter, om de vil
delta i studien. De som planlegger studier må
lære seg hvilken informasjon denne pasientgruppen vil trenge i forhold til hva de kan fra
før (noen diagnosegrupper har et svært høyt
nivå av samlet kunnskap om studier som nye
pasienter raskt kommer inn i). Denne kompetansen er svært viktig for at studien skal få god
kvalitet, og innebærer altså at en hel liten
organisasjon skal klare å samarbeide mest
mulig friksjonsfritt. Den type kompetanseutvikling glemmes ofte.

Bare husk: All deltakelse i forskningsprosjekter
skal være frivillig (så sant man er våken og
bevisst - studier på bevisstløse er et eksempel
på et unntak) og vet hva man gjør (er samtykkekompetent). Man skal være godt informert
om hva som skal skje før man signerer på at
man ønsker å delta, og man skal kunne trekke
seg fra en studie når som helst. Man skal ikke
behøve å oppgi noen grunn hvis ikke det er en
spesifikk del av studien, å undersøke hvorfor
folk trekker seg.

På blærekreft har det vært forskningstørke i
mange år i Norge. Med unntak av en studie
som kom i 2018 må man tilbake til 2004 for å
finne siste publiserte artikkel fra en klinisk
studie gjennomført i Norge, så langt meg
bekjent. At det nå begynner å dukke opp
studier på sykehusene er enormt viktig, og vi

Vi har fått kr.

250 000
til prosjektet «Et bedre liv med
blærekreft», rettet mot
informasjons- og likemannsarbeid
om og for blærekreft.

FRAMTIDIGE PLANER
«Korona-karantene»
Vi er vel i praksis i frivillig karantene de fleste
av oss, og som nevnt over er alle fysiske møter
og arrangementer avlyst eller utsatt inntil
videre. Når denne epidemien er over vil vi
gjenoppta møtevirksomheten over hele landet
så fort som praktisk mulig. Vi har medlemmer

over hele landet, og starter med de gruppene
vi har i tillegg til at vi prøver å opprette nye på
noen steder. Det betyr at du kan håpe at det i
løpet av året blir møter på følgende steder:
 Tromsø
 Bodø
 Mo i Rana (forts.)
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Trondheim
Ålesund
Bergen
Stavanger
Kristiansand
Skien
Tønsberg
Bærum
Sarpsborg
Askim
Romerike
Hamar

Ha oss unnskyldt dersom det er noen av disse
stedene vi ikke klarer å få laget noe møte
dette året; det hender ambisjonene er større
enn gjennomføringsevnen, dessverre.
Årsmøtehelga går ut slik den var planlagt, men
vi vil forsøke å få avholdt et årsmøte innen
fristen via post og Internett.
En viktig funksjon ved det tidligere landsmøtet, nå årsmøtehelga, er at vi samler folk fra
hele landet. Det hadde vært hyggelig å få til en
landsdekkende samling til høsten, iallfall vil vi
forsøke å få avholdt et likemannskurs. Se s. 4
(og programmet s. 3) for mer informasjon om
dette.
Drift
Vi er kjempeheldige fordi driften vår normalt
er så tilpasset korona-krisen som den vel kan
bli: Ranveig har hjemmekontor og gjør alt
arbeid unntatt noen få møter og reiser via
telefon og datamaskin, + noen postforsendelser. Styret har sine møter via Skype, resten
går via facebook og epost. Medlemskontakt
går i all hovedsak via Internett og telefon.
Likemannsapparatet har sine samtaler via
telefon som vanlig.
Den internasjonale blærekreftmåneden mai
Også her har vi vært utrolig heldige. Vi hadde
planlagt en aksjon via internett, og den er
fremdeles gjennomførbar. Det vi har tenkt å

gjøre dette året er å mobilisere allmennheten
til å være med oss på en utfordring via sosiale
medier: Ta en solid sitronbåt, sett tenna i den
og trøkk til, ta bilde idet ansiktet vrir seg i en
hysterisk morsom grimase, og legg ut på nett.
På engelsk kalles dette «sourfaceselfie». Vi
har opprettet en Instagramkonto og bruker
naturligvis også facebook. Dette kan man
gjøre hjemmefra, uansett alder, kjønn, hårfarge eller skonummer, det er humoristisk samtidig som grimasene viser den bittersure undertonen som ligger i dette. Vi skal finne en god
emneknagg (hashtag) å bruke til dette, og
bruke det til å spre informasjon om blærekreft. Mer informasjon kommer senere.
Kvinnegruppa
Vi hadde jo ei aldeles rykende fersk kvinnegruppe da foreningen revnet. Vi vil forsøke å
gjenopprette denne også. Det er langt færre
kvinner enn menn som får blærekreft, men de
har 8% lavere 5-års overlevelse fordi de blir
behandlet litt annerledes enn mennene.
Særlig gjelder det diagnostikken hos fastlegen,
hvor kvinner bruker lengre tid på å bli henvist
videre til urolog enn det mennene gjør. Av den
grunn er det fornuftig å ha en egen gruppe
som jobber spesielt med dette. De som kan
tenke seg å være med i en slik gruppe, er
velkommen til å ta kontakt.
Urostomi-bærere
Å ha en vanlig urostomi innebærer et visst
fokus på utstyr, og de gangene det ikke fungerer 100% er det ganske problematisk for
pasienten. Tilsvarende påvirker dette livet og
hverdagen en del, både mht. reiser, aktiviteter, klær og annet. Jeg lærte fort av pasientene at det var overraskende liten praktisk
effekt av urostomien på disse områdene, man
kan gjøre det aller meste slik man pleier med
pose på magen. Men de som er ferske tror det
er større begrensninger enn det faktisk er, og
det kan være aktuelt med noen tilpasninger.
Et eksempel er kickboksing, som går helt fint
med et skjold over posen.
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Ranveig opprettet i 2014 en urostomigruppe
på facebook som nå har 215 medlemmer. I
2018 hadde Blærekreftforeningen urostomi
som tema for arbeidsåret. Etter det har også
gruppa fått et ytterligere løft, og der yrer det
av gode råd og tips, hjelp og støtte. Bli gjerne
medlem der hvis du har urostomi.
Internasjonalt arbeid
Blærekreft Norge har som nevnt på s. 7 blitt
medlem av både World Bladder Cancer
Patient Coalition (WBCPC) – den internasjonale blærekreftparaplyen – og European
Cancer Patient Coalition (ECPC) – den europeiske kreftpasientparaplyen – allerede, og vi
fortsetter vår kontakt og vårt samarbeid med
det internasjonale kreft- og blærekreftmiljøet
som før.

Noen å snakke med?
Ta kontakt med
våre likemenn på
tlf. 97 32 32 30

Blærekreft Norge
 Org.nr.: 924 118 016
 Adr.: Kalihaugen 120, 5268 Haukeland
 Tlf.: 97 32 32 30
 Epost: kontakt@blaerekreftnorge.no
 Bankkonto: 3207.30.45648
 Webside: https://blaerekreftnorge.no/
Interimstyret:
Styreleder: Rune Krøgenes, Asker
Nestleder: Sæbjørn Sæbjørnsen, Bergen
Styremedl.: Jan Erik Pedersen, Jørpeland
Styremedl.: Kjell Bjarne Haukeland, Bergen
Styremedl.: Geir Holthe, Trondheim
Skribent: Ranveig Røtterud

Pass på dere selv og hverandre, og ta
kontakt hvis dere har noe på hjertet!

Mvh. Ranveig

Ansvarlig redaktør: Rune Krøgenes

