
 

 

Årets tema 2022: Reservoarløsningene 

Bjørn Røen på hytta i Hedalen. Foto: Privat. 

ERSTATNINGSBLÆRE INGEN HINDRING 
Han ble rekruttert inn i pasientforeningen via en bekjent med samme diagnose, og finner 

stor mening i å hjelpe andre i samme situasjon til å få en litt enklere vei gjennom systemet. 

 

Bjørn Røen er en stødig bankmann fra Marker, 

bosatt i Ørje i Østfold. Han har levd med er-

statningsblære siden 2005 etter å ha fått de 

første symptomene på blærekreft trekvart år 

før. Den opplevelsen gjorde noe med ham, og 

han har satt seg som mål å forsøke å være den 



2 
 

hjelperen han selv gjerne skulle hatt da han 

sto midt oppe i prosessen. Derfor er han nå 

engasjert likemann i Blærekreft Norge. 

Bjørns historie startet med blod i urinen slik 

det gjør for om lag 80 % av blærekreftpasien-

tene. Urinen var ikke rød men mørk, nesten 

svart. Han lurte på om det skyldtes isbadingen 

han drev med, men da det ikke ga seg gikk han 

til lege som trodde det var urinveisinfeksjon 

og ga ham flere antibiotikakurer. Først da han 

kom til urolog fant de at årsaken til blodet var 

kreft i blæra. Den var såpass aggressiv at lege-

ne anbefalte fjerning av hele organet. Urolo-

gen på (den gang) Sentralsykehuset i Fredrik-

stad anbefalte Bjørn, som da bare var 45 år, å 

få laget en erstatningsblære. Bjørn fulgte det 

rådet. 

En erstatningsblære er på samme måte som 

den opprinnelige blæra en beholder, et reser-

voar, for urinen som kontinuerlig dannes i 

kroppen. Den kan tømmes porsjonsvis hver 

gang reservoaret er passe fullt. Dette reser-

voaret er laget av et stykke av pasientens 

tarm. Hvilket tarmstykke som brukes kan vari-

ere med den spesifikke operasjonsmetoden. 

 Man tenker seg gjerne at tarmen er som en 

sykkelslange som ligger i buktninger i buken 

og er festet til resten av kroppen i hver ende, 

men det man kanskje ikke alltid tenker på, er 

at denne sykkelslangen langsmed hele sin 

lengde er forsynt av blodårer og nervetråder. 

Disse går gjennom et organ som kalles mesen-

teriet eller tarmkrøsen. Denne strukturen har 

vært kjent lenge, men så sent som i 2017 opp-

daget man at den faktisk måtte defineres som 

et eget organ.  

Tidligere har tarmkrøsen vært beskrevet som 

en fold i bukhinnen, men den er altså mye mer 

enn det. Kan dere se for dere et forkle med en 

sydd oppbrett nederst, slik at det dannes en 

kanal langs nedre kanten av forkleet? Hvis vi 

sier at den kanalen er tarmen, er resten av 

stoffet tarmkrøsen. Gjennom stoffet går ner-

ver og blodårer, og dette stoffstykket blir ikke 

kuttet når den delen av tarmen som skal bli 

nytt urinreservoar, skjæres over i begge ender 

og syes sammen til en kule eller pose. De 

gjenværende endene av tarmen sys naturligvis 

sammen «bak» reservoaret. 

Som dere da skjønner, det nye reservoaret er 

fremdeles koblet til resten av kroppen gjen-

nom mesenteriet, og det mottar blodforsyning 

og nervesignaler som om det fremdeles var en 

tarmbit. Det gjør at reservoaret også produse-

rer slim når resten av tarmen stimuleres til å 

produsere slim, trekker seg sammen når res-

ten av tarmen trekker seg sammen for å pres-

se tarminnhold videre gjennom kanalen, osv. 

 

Mesenteriet. Foto: Kaushik Ghosh 

I det øyeblikk man begynte å definere mesen-

teriet som et eget organ, så man også at dette 

organet har egne, viktige funksjoner. Her vil 

mer forskning skaffe mer kunnskap på løpen-

de bånd, men foreløpig ser man at tarmkrøsen 

1. binder sammen fordøyelsesorganene og 

holder dem på plass, samtidig som den 

også forbinder dette systemet med andre 

kroppssystemer via blod- og lymfesystem; 

2. den koordinerer immunrespons ved at 

lymfeknutene i tarmkrøsen tar «prøver» av 

bakterier fra tarmene og så forteller im-

munsystemet hvordan det skal svare på 

bakterier og om de er farlige eller ei. Og  

3. det er mulig de også har en rolle i transport 

av hormoner og andre stoffer i kroppen. 
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Les gjerne mer om mesenteriet her: 

https://www.lommelegen.no/mage-og-

tarm/artikkel/tarmkrosen-

mesenteriet/70142451 

Dette nye reservoaret, som altså henger 

sammen med resten av kroppen gjennom 

mesenteriet («forklestoffet»), får urinrøret 

sydd på nederst og urinlederne sydd på lenger 

opp. Her foregår altså urinering «den vanlige 

veien». 

Så kommer den vanskelige biten: Når man tar 

ut den kreftbefengte blæra og indre kjønnsor-

ganer (for å unngå at det oppstår kreft i disse 

og at man derfor må operere på nytt i samme 

område), er det vanskelig å unngå nerveskade 

på nerver som styrer lukkemusklene til blæra. 

Blæra har to lukkemuskler. En er viljestyrt, den 

andre er ikke-viljestyrt. Dersom den ikke-

viljestyrte muskelen har mistet sin regulerings-

funksjon ved at nervebanen er skadet, kan 

den innta en av to mulig tilstander: enten 

«lukket» eller «åpen». Den kan ikke lenger 

veksle mellom disse. Den viljestyrte støttes av 

bekkenbunnen, derfor vil trening av bekken-

bunnsmuskulaturen støtte den viljestyrte 

muskelen i å lukke urinrøret. 

Dersom den viljestyrte fungerer (man kan 

åpne og lukke når man vil og er bevisst) men 

ikke den andre, vil man oppleve at man kan 

holde blæra lukket så lenge man er våken og 

oppmerksom, men når man sovner slapper 

man av. Hos oss «vanlige» er det da den ikke-

viljestyrte muskelen som holder urinrøret 

lukket. Hos personer med erstatningsblære vil 

dermed blæra lekke når man sovner og den 

ikke-viljestyrte muskelen står i «åpen» posi-

sjon permanent. Hvis denne derimot står i 

«lukket» posisjon permanent, må man bruke 

et kateter til å tømme reservoaret. Opplæring 

i dette får man på sykehuset, og prosedyren er 

som regel langt enklere å venne seg til enn de 

fleste tror. 

Hvis ikke nervene til noen av lukkemusklene er 

berørt, vil et nytt reservoar være tett og fung-

ere som en vanlig blære bortsett fra at man 

må presse ut urinen på en litt annen måte ved 

hjelp av bukmuskler og evt. ytre press på ma-

gen, og man kjenner ikke den samme tisse-

trangen «der nede» som man har pleid. Der-

imot kjenner man, etter litt tilvenning, at re-

servoaret blir fylt opp og må tømmes. 

Noen har hørt at man må tømme reservoaret 

«etter klokka» hver 4. time, men mange som 

har denne løsningen forteller at det trengte de 

bare å gjøre til å begynne med, inntil de ble 

vant til «den nye kroppen», sårene hadde 

grodd og ting begynte å gå seg til. Da kunne 

man gradvis slappe av på dette, og etter en 

liten tid har mange fått opparbeidet såpass 

kapasitet på reservoaret at man kan sove iall-

fall 6 timer sammenhengende hvis man ikke 

drikker for mye, for sent, kvelden før. 

 

Skjematisk tegning av indre («internal») og ytre (ex-

ternal») lukkemuskel i blæra, her hos menn. 

Det ble nevnt over at tarmbiten i det nye re-

servoaret produserer slim slik resten av tar-

men gjør for å få tarminnholdet til å passere. 

Pasientene forteller at denne slimdannelsen 

ofte reduseres etter en tid. Til å begynne med 

må reservoaret skylles med saltvann innimel-

lom for å få ut slimet slik at det ikke tetter 

urinrøret, men gradvis kan man altså slappe 

litt av på dette, og noen forteller at de har 

sluttet helt med skyllinger. Dersom det opp-

står infeksjoner merker mange at slimproduk-

https://www.lommelegen.no/mage-og-tarm/artikkel/tarmkrosen-mesenteriet/70142451
https://www.lommelegen.no/mage-og-tarm/artikkel/tarmkrosen-mesenteriet/70142451
https://www.lommelegen.no/mage-og-tarm/artikkel/tarmkrosen-mesenteriet/70142451
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sjonen tar seg opp igjen. Noen pasienter har 

erfart at jo mer man lar slimhinna i reservoa-

ret være i ro, jo mindre blir slimproduksjonen. 

Bjørn har nå levd med sin erstatningsblære i 

17 år. For å være sikker på at det ikke blir lig-

gende igjen resturin som kan være utgangs-

punkt for bakterievekst og infeksjon, har han 

laget seg den rutinen at han tapper med kate-

ter en gang i uka. 

Han holder seg i form ved å gå de 1,4 kilome-

terne mellom hjem og jobb. I tillegg deltar han 

i sykkelritt og skirenn. Blant annet har han gått 

Holmenkollmarsjen mange ganger. Om som-

meren padler han også en del kajakk. 

Når det gjelder lekkasjer synes Bjørn han er 

heldig. Det kan forekomme at det kommer et 

lite drypp av urin nå og da, men det håndteres 

greit med et lite truseinnlegg. De formede 

innleggene til Attends gjør bare at man ser litt 

mer «velutstyrt» ut der nede og er slett ikke 

noen ulempe på den måten, humrer Bjørn, 

som har funnet ut at truser av typen «Comfy-

balls» har en fasong foran som gir god plasse-

ring og støtte for slike innlegg. 

Seksualfunksjonen ble endret etter operasjon-

en, men Bjørn og kona har funnet nye måter å 

få sengekosen til å fungere – det gjelder å 

være litt utforskende og kreativ, ifølge Bjørn:  

-Vi hadde et godt sexliv før operasjonen og 

det har vi heldigvis klart å beholde, bare at nå 

gjør vi ting på en litt annen måte. 

Yngre menn som ønsker muligheten til å få 

flere barn kan få frosset ned sæd, slik at også 

den muligheten bevares. 

Selv mener han at den psykiske belastningen 

med kreftdiagnosen kanskje var den tøffeste 

biten å komme seg gjennom. – Mange opple-

ver at folk krysser gaten og ikke tør å spørre 

hvordan de har det. Jeg råder alle til å stoppe 

opp og spørre hvordan pasienten føler seg. 

Sett av litt tid til å lytte. Selv satte jeg stor pris 

på det, for jeg hadde et stort behov for å 

snakke, snakke og atter snakke om sykdom-

men, forteller han. Av den grunn har han også 

påtatt seg jobben som likemann for Blære-

kreft Norge hvor han kan være støtte og spar-

ringpartner for andre som skal gjennom sam-

me operasjon. Hvis andre vil ha en prat med 

Bjørn eller noen av de andre likemennene, er 

det bare å ringe foreningen: 97323230. 

 

Vi strever med å få kontakt med medlemmene: 

HAR DU LAGRET TELEFONNUMMERET VÅRT? 
 

Er du lei av telefonselgere? Det er vi også! 

Både i vår og i høst forsøkte vi å ringe rundt til 

en god del av medlemmene i organisasjonen, 

men strevde mye med å komme gjennom til 

mange fordi folk antok at vi var «enda en tele-

fonselger». Når vi til slutt fikk kontakt, var de 

aller, aller fleste glade for praten som fulgte. 

Årsaker til at vi ringer medlemmer kan være 

feil vi har oppdaget i kontingentinnbetaling, 

invitasjon til treff, erfaringer med visse typer 

behandling eller andre ting. Dette er samtidig 

en viktig informasjonskanal fra medlemmene 

til ledelsen, om hva som er viktig og nødven-

dig at vi jobber med. Vi er derfor veldig takk-

nemlige dersom du lagrer nummeret vårt slik 

at du neste gang vet at det er vi som ringer. 

Blærekreft Norge: 

97 32 32 30 
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Blærekreft Norges 5-årige strategi- og handlingsplan: 

MEDLEMMENE I FØRERSETET 
 

Når man får diagnosen «kreft» smelt i hodet 

(uansett hvor forsiktig den presenteres) er det 

lite annet som fester seg til oppmerksomhe-

ten – det ringer i ørene, hukommelsen spray-

lakkeres med non-stick-belegg og tankene 

summer som en sint bisverm oppe i hodet. 

Man stoler på at det norske helsevesenet og 

høyt utdannede fagfolk vet hva de driver med 

(og det gjør de jo, stort sett) og at man får 

«the state of the art», altså det beste man kan 

tilby av behandling akkurat nå, fra helsetje-

nesten. Man innstiller seg på at situasjonen er 

som den er, det må man bare godta, og at det 

er en grunn til at ting er som de er. 

Etter en stund, når bisvermen har fått roet 

seg, ørene hører andre ting enn ringingen, 

teflonbelegget i hjernen begynner å skalle av 

på små flekker og igjen gir feste for en og an-

nen tanke – da kan man løfte hodet og reflek-

tere over om ting er så bra som de kunne og 

burde ha vært. 

Det er jo det som er målet til både pasientene 

og fagmiljøet. 

Det er der vi som forening kommer inn. Våre 

medlemmer utgjør en god blanding av «gamle 

ringrever» og «nyutsprungen russ» i kreft-

sammenheng, og når vi samler erfaringer fra 

alle disse kan vi se både utvikling over tid, 

dagens tilstand, underliggende forhold og 

årsaker og kanskje også få et gløtt inn i framti-

da gjennom innsyn i hva som skjer helt der 

framme ved forskningsfronten. Ikke minst kan 

vi sammenligne med andre krefttyper, andre 

sykehus, andre leger, andre behandlingsmå-

ter, andre sykdommer, andre nasjoner – paral-

leller kan trekkes i mange retninger og si noe 

om de ulike aspektene som inngår i diagnos-

tikken og behandlingen av blærekreft.  

Bare for å nevnte et par eksempler på sam-

menligninger: Bukspyttkjertelkreft har vært – 

og er - kjent som en grusom sykdom og 

stemplet «håpløs» - i bokstavelig forstand: 

Fram til for en liten tid tilbake hadde de en 5- 

års overlevelse etter diagnosetidspunktet (i 

Norge) på bare 5%. Det betyr altså at fra det 

tidspunkt man fikk diagnosen var det bare 5 av 

100 pasienter som fremdeles var i live 5 år 

senere. Så ble det dannet en pasientforening – 

av pårørende, selvsagt, for pasientene døde 

jo. Hva skjedde? Jo, etter kort tid hadde over-

levelsen steget til 10%. Fremdeles ikke mye, 

men tross alt en dobling fra tidligere nivå. Var 

det noen som tvilte på at pasientforeninger 

har betydning for utviklingen av et fagfelt? 

Et annet forhold: Pasienter som både har blæ-

rekreft og annen sykdom kan bruke egne erfa-

ringer til å sammenligne sykdomsbyrde og 

alvorlighetsgrad. Ganske mange av dem sier at 

blærekreftsykdommen, etter at ting har stabi-

lisert seg, ikke er den verste diagnosen de må 

hanskes med. Vi vet at blærekreft kan drepe, 

men blærekreft kan også hos noen være en 

ganske banal ting å håndtere. Kreftdiagnoser 

har likevel fått en ubestridt alvorlighetsstatus 

sammenlignet med andre sykdommer. Stiller 

kreftbehandlingen seg da i veien for behand-

ling av sykdommer og helseforhold som for 

noen pasienter er langt alvorligere sett fra 

pasientenes side? Må vi ikke bli mer nøye på å 

skille ut kreftformer som har over 90% overle-

velse som «mindre alvorlige», mens de som 

har langt lavere overlevelse som «mer alvorli-

ge», samtidig som vi oppjusterer alvorligheten 

på en lang rekke andre sykdommer?  
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Et tredje: Når vi møtes i ulike sammenhenger 

innen Blærekreft Norge og blir kjent med 

hverandre, oppdager vi blant mange andre 

ting at det tyter fram med elektrikere overalt. 

Men Kreftregisteret har ennå ikke funnet noen 

overhyppighet av blærekreft for denne yrkes-

gruppen. Heller ikke for brannfolk, selv om vi 

ser at både brannfolk og feiere utvikler blære-

kreft og dør. Kan vi med felles innsats bidra til 

mer klarhet i dette? Klarer vi å se noe som 

Kreftregisteret ikke ser ennå? Slike sammen-

ligninger blir man stilt overfor når man forhol-

der seg til pasientenes egne erfaringer og ob-

servasjoner. 

Foreningens styre har nå samlet kunnskap og 

inntrykk både fra fagfolk, pasienter og pårø-

rende. De har reflektert og fundert, funnet 

fram til en del forbedringspunkter, satt opp 

noen overordnede mål, definert tre overord-

nede satsningsområder og utarbeidet er for-

slag til hvordan foreningen skal prioritere ar-

beidet sitt de neste fem årene.  

Det har vært mye å ta tak i. Blærekreft må bli 

mer synlig og kjent i samfunnet både for fast-

legene, helsepolitikerne og allmennheten. Det 

må være tilstrekkelig kapasitet i tjenesten til å 

behandle alle pasientene på en god måte. 

Fagkunnskapen om sykdommen må økes. 

Foreningen vår må være velsmurt for å kunne 

oppfylle sin funksjon på en god måte. 

Hensikten med å velge ut noen områder fram-

for andre er selvsagt å unngå at man sprer seg 

på for mange felt samtidig og dermed ikke får 

gjennomslag for noe. Man har lagt vekt på å 

gjøre ting som kan få positive ringvirkninger 

for hele diagnosegruppa i lang tid framover, 

og man har så langt det har vært mulig, satt 

opp konkrete måleparametre slik at nytten av 

den innsatsen som legges ned kan registreres 

på en eller annen måte. 

Som fundament for hele foreningens virksom-

het ligger selvsagt vedtektene og formålspara-

grafen der, §2. Denne er ikke inntatt i strate-

gien fordi man har funnet det naturlig å holde 

disse to dokumentene atskilt, og for å holde 

strategidokumentet kort og konsist. Vedtek-

tene ligger tilgjengelig for alle på vår webside. 

Nå inviterer vi alle våre 260+ medlemmer til å 

sette seg i førersetet på foreningsdoningen, ta 

rattet og styre i den retningen dere mener vi 

bør dra: Er dere enige i den strategien styret 

har foreslått for de neste 5 årene? 

 

Selve strategidokumentet ligger vedlagt dette 

nyhetsbrevet som et eget vedlegg. 3 korte 

sider med konsentrert innhold, men mye luft. 

Plan for videre behandling: 

• onsdag 16. feb. Debattmøte om strategien 

på «Gull-Annas ekte internettkafé» 

• onsdag 23. feb. Debattmøte om vedtekts-

endring hos Gull-Anna 

• mandag 28. feb. Frist for skriftlige innspill 

til årsmøtet med forslag til endringer 

• tirsdag 1. mars: Styremøte hvor styret 

gjennomgår endringsforslag og i samråd 

med forslagsstiller blir enige om hvordan 

dette skal legges fram for årsmøtet 

• primo mars sendes foreløpige årsmøtedo-

kumenter ut slik at folk kan avklare ting el-

ler komme med forslag til siste korrige-

ringer eller motforslag 

• ca. 6. april sendes endelige årsmøtedoku-

menter ut for avstemning. Etter denne da-

toen er det ikke mulig å gjøre endringer el-

ler fremme nye forslag. Da må alle end-

ringsforslag og all debatt være unnagjort, 

og bare avstemningen gjenstå. 
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Snart tid for skattemelding: 

SPAR SKATT MED BLÆREKREFT NORGE 
 

Nå som skattemeldingen er rett rundt hjørnet 

og politikerne slåss som verst, er det kanskje 

noen som gjør seg noen tanker om hva skat-

tepengene våre går til. Hvis du vil være med 

og bestemme hvordan iallfall en liten del av 

pengene dine skal brukes, kan du vurdere å gi 

en sum til Blærekreft Norge. Beløp mellom kr. 

500 og 25 000 (=max. fradrag, ikke grense for 

hvor mye man kan gi) går til fradrag på skat-

temeldingen når de gis til godkjente organisa-

sjoner. Blærekreft Norge har fått slik godkjen-

ning av skatteetaten. 

Les mer her om hvordan du går fram: 

https://www.skatteetaten.no/satser/gaver-til-

frivillige-organisasjoner/ 

Hvis du vil bruke denne muligheten kan du 

betale inn beløpet til konto 3207 30 45648. Vi 

vil deretter ta kontakt for å få fødselsnumme-

ret ditt for å rapportere dette inn til skatteeta-

ten slik at det kommer på din skattemelding. 

Merk gjerne innbetalingen med «Gave». 

Vi mener og tror at du får vesentlig mer verdi 

igjen for de samme kronene om du gir dem til 

oss, enn om du lar dem gå i «det store sluket». 

Vi jobber målrettet mot å gi blærekreftberørte 

et bedre liv. Det er en overmoden frukt å 

plukke, og litt innsats gir relativt stor effekt, 

har vi sett.  

 

Uformelle treff utover ettervinteren: 

GULL-ANNAs EKTE INTERNETTKAFÉ 
 

 

Har du vært hos a’Gull-Anna ennå? Ikke? Da 

anbefaler vi at du tar deg en tur! Det er kort 

vei, serveringen er akkurat slik man ønsker 

seg, det er lunt og hyggelig der og man sitter 

akkurat slik man selv synes er best. Man blir 

ikke kald på bena når man skal hjem og man 

må ikke skrape is av bilen. Gull-Annas ekte 

internettkafé ligger selvsagt på internett, og 

du kommer dit både via telefon, nettbrett og 

datamaskin. Program, så langt det er satt opp: 

• 02. feb - Reservoar-bærere møtes 
• 16. feb - Debattmøte om strategien 
• 23. feb – Debattmøte om vedtektsendringen 

(og evt. strategien) 
• 2. mars – ledig 
• 9. mars Seksualfunksjon hos mannlige blæ-

rekreftpasienter 

Lenke til kafeen legges ut i facebookgruppa 
samme dag som arrangementet holdes. 

https://www.skatteetaten.no/satser/gaver-til-frivillige-organisasjoner/
https://www.skatteetaten.no/satser/gaver-til-frivillige-organisasjoner/
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Vi mener… 
På websida vår, under «Om oss», har vi lagt ut litt informasjon om hva styret i foreningen ser som viktige ting å 

ta tak i framover. Under vignetten «Vi mener…» vil vi prøve å gjengi disse i våre nyhetsbrev, for at de skal nå ut 

til flest mulig. 

UTVIKLING AV SAMVALGSVERKTØY 
 

Når en blæresvulst har ervervet egenskaper 

som trengs for å invadere omkringliggende 

vev, er det kort tid igjen før svulsten sprer seg 

ut av organet og ut i resten av kroppen. Det 

ser man ved at svulsten har klart å sende utlø-

pere innover i blæreveggen og ned i det mus-

kellaget som ligger der. Da er standard be-

handling å fjerne blæra.  

Men man må få urinen ut av kroppen også 

etter at blæra er borte, og pasienten står da 

overfor et valg mellom tre ulike former for 

kunstig urinavledning. Dette valget er vanske-

lig. Ingen av løsningene har bare gode egen-

skaper og fordeler. Det er pasienten som skal 

leve med løsningen resten av livet, mens det 

er legen som sitter på den medisinske infor-

masjonen. Disse to må forenes.  

Legen har ofte gjort seg opp en oppfatning om 

hva som vil være best for pasienten, mens 

denne kanskje egentlig har andre priorite-

ringer men likevel lar seg lede i den retning 

legen, med den beste intensjon, fører pasien-

ten. 

Med et hjelpemiddel, et dataprogram eller et 

fysisk «verktøy», som klargjør pasientens øns-

ker og prioriteringer, kan dennes preferanser 

komme tydeligere fram og man får også hjelp 

til å avklare flere aktuelle faktorer: hvilke for-

hold ved livet blir berørt, har de noen betyd-

ning eller ikke, og i så fall hvor stor?  

Slike verktøy kalles “samvalgsverktøy” fordi de 
skal støtte et valg, gjennomført i samarbeid 

mellom lege og pasient. Vi mener at slike 

samvalgsverktøy må på plass så snart som 

mulig for de som skal velge urinavledning. 

Deretter bør det utarbeides et samvalgs-

verktøy for valget mellom å gjennomgå full 

fjerning av blæra eller forsøke blæresparende 

trimodalterapi, en relativt ny behandlings-

form.  

I tillegg må leger trenes i å ikke påvirke pasien-

ten i “sin” retning, men informere balansert 
og støttende uten å lede i noen bestemt ret-

ning. 

 

Landsmøtet 2022: 

LANDSMØTE FØRST TIL HØSTEN 
 

Styret har forsøkt å se inn i framtida hvordan 

pandemien og ikke minst gjenåpningen av 

samfunnet vil bli, og har funnet ut at margine-

ne er så små for at et arrangement før som-

meren kan planlegges, inviteres til og gjen-

nomføres på en god måte at man også i år har 

besluttet å vente til over sommeren. Folk kan 

begynne å planlegge for landsmøtehelg i be-

gynnelsen av september, som i fjor. Mer in-

formasjon kommer senere. 
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Styreleder har ordet: 

RUNES HJØRNE 
 

Kjære venner! En viktig del av vårt arbeid er at 

pasienter og pårørende kan utveksle erfaring-

er. Både de som har gjennomgått behandling 

og de som nylig har fått denne skumle diagno-

sen har behov for å utveksle informasjon og 

med det kanskje hjelpe andre eller selv få 

hjelp til å ta avgjørelser i samarbeid med hel-

setjenesten. Kunnskap er makt. 

Facebook-gruppa Blærekreft Norge dekker litt 

av dette behovet. Men de som deltok på sam-

lingen sist høst i Åsgårdstrand har gitt tilba-

kemelding på hvor viktig og sunt det er å også 

kunne møtes "in real life" med likesinnede. 

Vår medlemsgruppe har et bredt spekter av 

erfaringer. Noen har gjennomgått en opera-

sjon, noen sliter med ettervirkninger av en tøff 

behandling, noen har møtt "veggen" når det 

gjelder muligheter for videre behandling og 

noen behandles slik at operasjon kanskje ikke 

vil bli nødvendig. Noen har også erfart at nye 

behandlingsformer faktisk har endret en 

dødsdom til et håp om et vesentlig lengre liv. 

Under pandemien har vi måttet erstatte noen 

lokale treff med Zoom-møter i form av ons-

dagskaféer med forskjellige temaer. I enkelte 

tilfeller har informasjon som har blitt delt der 

gitt pasienter nytt håp om ny eller annen be-

handling i samarbeid med helsevesenet. 

Så hva er viktig for året 2022 og videre? 

1. Medlemsverving 
2. Informasjon 

Vi har i 2021 gjort en felles kjempejobb med å 

øke medlemstallet i foreningen til et nivå hvor 

vi kvalifiserer til statlig støtte til drift. En mile-

pæl er nådd, men jo flere vi blir, jo mer vil vi 

bli lyttet til av myndig-

heter og fagpersoner. 

Målet er å nå fram til 

flest mulig med infor-

masjon og formidle 

kunnskap både til frem-

tidige pasienter og til 

alle de som skal hjelpe 

oss etter en skummel diagnose. Dette gjelder 

hele helsevesenet fra den første kontakten 

med allmennpraktiserende lege til henvisning 

og behandling i spesialisthelsetjenesten. Der-

for bør økningen i medlemstall fortsette. 

Den beste ambassadøren er den som har 

egenerfaring. Vi oppfordrer alle våre med-

lemmer til å formidle at vi eksisterer og der-

med få enda flere medlemmer. Snakk om oss. 

Til familien, til venner og bekjente, til syke-

pleier, kreftkoordinator, urolog og onkolog. Og 

fastlegen. -For all del: fastlegen. Fortell om 

noe du har opplevd, noe du leste i dette ny-

hetsbrevet, fortell om noe du hørte eller leste 

fra en annen pasient (-NB! personvern), fortell 

om noe du fikk vite hos Gull-Anna eller på et 

lokaltreff. Eller ta en telefon til vårt like-

mannsapparat. 

Og sjekk gjerne at sykehuset ditt i det minste 

har våre flyers i hylla når du er innom på kon-

troll eller undersøkelse. 
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Trenger du hjelp med «data’n»? 

SENIORNETT 
 

Blærekreft Norge har lang tradisjon for å bru-

ke nye kommunikasjonsformer aktivt. Face-

book-gruppa Blærekreft Norge ble startet av 

Ranveig allerede i 2011, og helt fra 2012 har 

pasientorganisasjonen avholdt sine styremø-

ter via video. Ranveig har jobbet som daglig 

leder fra hjemmekontor i 10 år og holdt kon-

takt med folk via epost og telefon. Nå arrange-

rer vi møter og treff over internett stadig ofte-

re. Etter pandemien kommer dette til å bli et 

varig tillegg i aktivitetsregisteret vårt. 

Dette betyr at veldig mye av det vi gjør og det 

vi tilbyr, kommer via en eller annen «data-

dings». Opplever du det som utfordrende? 

Vi vet godt at ikke alle er like komfortable med 

slike «datagreier». Derfor har Blærekreft Nor-

ge inngått avtale med Seniornett om datahjelp 

til våre medlemmer. Avtalen fungerer slik at 

Blærekreft Norge betaler for ett års medlem-

skap for inntil 10 medlemmer hvert år. 

Fra Seniornett kan man få hjelp til alle mulige 

data-ting, fra hvordan slå på et nettbrett, bru-

ke nettbank eller smarttelefon, til avansert 

bildebehandling og bruk av regneark. De kan 

hjelpe via telefon, via internett eller ved å 

fjernstyre data’n din, om så er. Det eneste du 

trenger å gjøre, er å si fra til oss om at du øns-

ker medlemskap. Du får i tillegg ukentlige ny-

hetsbrev på epost og et par trykte medlems-

blad tilsendt i året. Når det første året er om-

me må du enten melde deg ut eller begynne å 

betale kontingenten til Seniornett selv. Den 

koster nå kr. 370 pr. år. 

Når det ikke er pandemi holder Seniornett 

kurs over hele landet, ofte på biblioteker, fri-

villighetssentraler og slike steder. 

De 10 første som melder seg får plass på 

denne ordningen. 

Vil du vite mer om Seniornett kan du enten 

kontakte oss så vi kan sende deg mer info, 

eller se her: https://www.seniornett.no/ 

 

De gir håp når alt håp er ute: 

EKSPERTPANELET 
 

«Nasjonalt organ for rådgiving ved alvorlig 

livsforkortende sykdom» er det høytidelige 

navnet, i dagligtale bare omtalt som Ekspert-

panelet. De ble opprettet i 2018 og har hittil 

levd en skjermet tilværelse på Haukeland. 

Panelet har 8 faste medlemmer, alle eksperter 

på de største tumorgruppene, og 20 eksterne 

medlemmer som er eksperter på mindre tu-

morgrupper. Daniel Heinrich, Gjøvik sykehus, 

er «vårt» faste medlem i panelet og represen-

terer uro-onkologien. 

Ekspertpanelet gir pasienter med begrenset 

levetid mulighet for en ny behandlingsvurde-

ring. Ofte vil dette gjelde pasienter med kreft, 

men også pasienter med andre diagnoser kan 

søke. Kroniske sykdommer omfattes normalt 

ikke. Panelet vurderer sykdommen og behand-

lingen som er gitt. De kan gi råd om ytterligere 

https://www.seniornett.no/
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godkjent behandling, de leter etter studier i 

Norge og utlandet og de kan gi råd om be-

handling som ennå ikke er godkjent i Norge.  

 

Ekspertpanelets sekretariat har sjarmerende lokaler på 

Haukeland. 

Behandlende sykehuslege henviser i samråd 

med pasienten, som på eget initiativ kan be 

om å bli henvist. 

Pasienten må være i rimelig god allmenntil-

stand for at en vurdering fra Ekspertpanelet 

skal være hensiktsmessig, så pasienten bør 

være oppegående mer enn halve dagen. 

De kan: 

➢ Vurdere om adekvat etablert behandling er 

gitt eller om det er aktuelt med ytterligere 

etablert behandling i Norge eller utlandet 

➢ Gi råd om aktuelle kliniske studier i Norge 

eller i utlandet, fortrinnsvis i Norden. Ut-

prøvende behandling må være innenfor 

godkjente protokoller med kriterier for del-

tagelse hvor det finnes dokumentert effekt 

➢ Vurdere og eventuelt gi råd om «off-label» 

behandling med legemidler hvor det finnes 

dokumentert effekt 

➢ Vurdere og eventuelt gi råd om udokumen-

tert behandling som pasienten selv har 

innhentet informasjon om og ønsker vur-

dering av. 

Panelet er kun et rådgivningsorgan og gir ikke 

pasienten noen nye rettigheter til behandling, 

men ofte blir rådene fulgt. De kan likevel ikke 

overprøve Beslutningsforums avgjørelser eller 

gi råd om en behandling som er til vurdering i 

System for innføring av Nye metoder. Les mer 

her: https://helse-bergen.no/ekspertpanelet 

 

Årsmøtet 2022 

VEDTEKTSENDRING 
 

Det har ikke kommet noen forslag til årsmøte-

saker fra medlemmene, men styret fremmer 

en sak i tillegg til den 5-årige strategien som 

omtales på s. 5-6.  

Styret fremmer forslag om ny paragraf 17 i 

vedtektene, hvor det foreslås å innføre en 

ekskluderingsparagraf. Pr. idag har vi ikke 

noen slik paragraf i vedtektene, og styret ten-

ker at det er bedre å ha sånne ting på plass før 

vi trenger det, enn å stå og savne den dersom 

en situasjon oppstår. Målet er alltid å håndte-

re alle saker slik at det ikke blir nødvendig 

med noen eksklusjon, men man vet jo aldri. 

Selve forslaget ligger som vedlegg til dette 

nyhetsbrevet. 

Dersom du vil drøfte og debattere forslaget, 

arrangerer vi debattkveld hos a’Gull-Anna 

onsdag 23. feb. kl. 18. Ta gjerne kontakt med 

daglig leder Ranveig på forhånd for å få lenke 

til møtet hvis du ikke er medlem av facebook-

gruppa Blærekreft Norge. 

Skriftlige forslag til endring av saksfremlegget 

må være styret i hende innen 28. feb. 

 

https://helse-bergen.no/ekspertpanelet
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Lever du med skader etter kreftbehandling? 

SENSKADE-POLIKLINIKKER 
 

I begynnelsen av januar hadde NRK et oppslag 

om et nytt behandlingstilbud til kreftpasienter 

som var opprettet ved UNN Tromsø: et be-

handlingssenter for senskader etter kreftbe-

handling. I oppslaget het det blant annet at: 

– Det er nok en forventning i samfunnet at 

når man er kurert for kreften er man frisk, 

men vi vet at det ikke er sånn. 

Det sier overlege på kreftavdelingen ved UNN 
i Tromsø, Hege Sagstuen Haugnes. (NRK) 

Hege er en av de onkologene som jobber mest 

aktivt med blærekreft her i landet, så hun vet 

hvilke utfordringer blærekreftpasienter kan 

møte. I en egenpresentasjon sier UNN: 

«Ved poliklinikken mottas voksne kreftoverle-

vere med komplekse og sammensatte senef-

fekter uten tilbakefall og hvor kreftbehand-

lingen er avsluttet for minst 1 år siden. Dette 

gjelder både overlevere etter kreft i barnealder 

og etter kreft i voksen alder. 

Målsetning er en tverrfaglig vurdering og be-

handling. Vi arbeider i tett samarbeid med en 

rekke andre instanser på sykehuset, og hele 

Helse Nords region både i sekundær- og pri-

mærhelsetjenesten. Det polikliniske seneffekt-

tilbudet innebærer en tidsbegrenset oppføl-

ging med målsetning om å styrke kreftoverle-

veren og de lokale ressurser.» 

Fra før er det ett annet sted som tilbyr det 

samme; Radiumhospitalet. 

Både fastleger og spesialister kan henvise. 

 

Vi klarte det: 

104 nye fra 1. OKT – 31. DES! 
 

Vi er en fantastisk gjeng! 104 nye medlemmer 

fra 1. okt. og ut året er helt fenomenalt. En av 

de ivrigste ververne, Irene Andersson, vant 5 

kg hjortekjøtt som nå ligger trygt i deres fry-

ser. Og hittil i år har det kommet enda 5 til… 

Vi må bare få takke alle for et gedigent felles 

løft til nytte og glede for alle blærekreftpasi-

enter. Hvis du er en av de nye anbefaler vi å 

lese mer om oss og hvilke medlemstilbud vi 

har på https://blaerekreftnorge.no/. 

Pass på dere selv og hverandre, og ta 

kontakt hvis dere har noe på hjertet! 

 Mvh. Ranveig 
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