RUNES HJØRNE
Vi har nå gjennomført det første halve året i
en ny utgave av vår trivelige forening og har
heldigvis klart å beholde kontakten med facebookgruppa «Blærekreft Norge» og Ranveig.
Dette halvåret har medført en del utfordringer, blant annet justering (les: utsettelse) av
aktivitet på grunn av et lite virus. Spesielt er vi
fornøyd med at vi klarte å gjennomføre et
demokratisk årsmøte tross vanskelighetene
med å samle folket. Dette, på sin side, skjer
siste weekend i september. De samlingene jeg
tidligere har vært på hvor jeg har møtt kjente
fra facebook-gruppa har vært en kilde både til
kontakter og informasjon - og til å fortsette
arbeidet med å finne pasienter og pårørende
som vil kunne ha nytte av både foreningen og
gruppa.
Vi har noen utfordringer nå i 2020, spesielt
ville det være strålende å komme litt nærmere
det antall medlemmer vi tradisjonelt har hatt,
vårt første delmål er å komme opp i 250 medlemmer inn utgangen av året. Spesielt vil jeg
berømme Ranveig Røtterud som uten vesentlig økonomisk vederlag utrettelig jobber for
foreningen, blærekreftpasienter og deres

pårørende. Hun er pr.
idag engasjert som
ulønnet daglig leder i
foreningen Blærekreft
Norge og en av de viktigste oppgavene vi har
nå er å skape et økonomisk grunnlag for en
betalt stilling i foreningen.
Til slutt vil jeg som styreleder takke alle som
fulgte med inn i den nye foreningen og alle
som har deltatt på vår garantert korona-frie
internett-kafé. Det er alltid hyggelig å møte
folk ansikt til ansikt - selv om det skjer via en
skjerm. Mange interessante diskusjoner og
kilde til utveksling av erfaringer. Til slutt vil jeg
ønske alle i foreningen og andre interesserte
en trivelig sommer og håper vi treffes i
Vestfold siste helgen i september til sosial (og
litt faglig) samling og samtidig likemannskurs.
Og dere: Husk at selv om vi ikke er underlagt
Kreftforeningen, er alle Kreftforeningens
aktiviteter og arrangementer åpne for alle,
uansett medlemskap eller ikke! -Rune-

Årsmøte i coronaens tid:

VELLYKKET MED NYTENKENDE LØSNING
Stor deltakelse
Vi har aldri hatt så stor deltakelse på noe årsmøte før som dette året. Hele 63 godkjente
stemmer kom inn (44% av medlemmene)!

Gjennomføringen var mildt sagt utradisjonell,
men etter kommentarene å dømme ble dette
gjort på en fullt ut akseptabel måte. En forutsetning er nok at man enten ikke har kontro-
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versielle saker på sakslista, eller at man foretar en meget omfattende behandling i organisasjonen på forhånd slik at absolutt alle argumenter for og imot er gjennomarbeidet til
fulle. Vi hadde ingen slike saker på sakslista
dette året, derfor gikk dette veldig bra.
Resultatet
Resultatet var at alle godkjenninger av årsmelding, regnskap, revisjon osv. gikk gjennom
med glans, det samme gjorde valget. En ting vi
skal endre til senere, er at det bør være anledning til å stemme blankt på noen spørsmål:
Rune prøvde fortvilet å la være å stemme på
seg selv, men måtte bare gi opp. Noen haket
ikke av for alle valg, men stikkprøver har vist
at dette var rent tekniske viderverdigheter og
ikke mangel på støtte til kandidaten.
Nytt styre ble:
Styreleder: Rune Krøgenes (2 år)
Styremedlem: Sæbjørn Sæbjørnsen (1 år)

Styremedlem: Kjell Bjarne Haukeland (2 år)
Styremedlem: Jan Erik Pedersen (1 år)
Styremedlem: Maya Bråthen (2 år)
Varamedlem: Bodil Eirin Leirvik (2 år)
Varamedlem: Geir Holthe (1 år)
Valgkomite ble Kari Willms og Elsa Giæver,
Helge Vorren Iversen forfattet årsmøteprotokollen og Håvard B. Slåttbråten og Tore Johan
Brevik signerte. Til dere og andre:
Takk!
På vegne av gammelt og nytt styre og meg
selv som administrator av valget, takker jeg
for alle gode bidrag, særlig de 4 som tok seg
bryet med å sende inn sin stemmeseddel på
papir fordi de ikke har internett. Vi fikk en
oppfordring om å bruke samme metode i fortsettelsen. Styret har tatt forslaget til etterretning som det heter, og vil helt klart vurdere
dette for kommende årsmøter. 

LANDSMØTE
I forrige nyhetsbrev sto det mye om det planlagte årsmøtet og landsmøtet som vi bare
måtte utsette på grunn av pandemien. Årsmøtet vårt ble, i motsetning til i mange andre
foreninger, avholdt innen den fristen som er
satt av vedtektene, men vi savner å kunne
samles fysisk!

legg, det er ikke klart ennå. Gå inn og les den
gamle nyhetsbrevet for mer detaljer, eller se
på vårt nye nettsted (mer om dette lenger
ned).

Styret har derfor bestemt at vi inviterer til
samling for alle medlemmer i hele landet

25. – 27. september
på Vindfjelltunet Gjestegaard (2 mil fra Skien)
Vi kjører samme opplegg som vi hadde tenkt i
april, bortsett fra at det ikke blir avholdt noe
formelt årsmøte på søndagen. Samme sted,
samme pris, samme program, samme foredragsholdere. Søndag skal vi lage et nytt opp-

Vindfjelltunet Gjestegaard
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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
Kort om likemannsordningen
Hvordan takler vi kreften?
Mestring er så mangt.
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
Annonseres senere
Evaluering av helga
Lunsj
Vel hjem

10.15
10.30
11.10
11.20
12.00
13.30
14.30
15.30

Kjerneverdiene for en forening
Programmet for landsmøtet vil fokusere på
kjerneoppgaven for en pasientforening: hva
slags støtte og hjelp man trenger som blærekreftpasient eller pårørende, hvordan vi i
foreningen kan støtte hverandre og andre
blærekreftberørte best mulig, men også
informasjon om sykdommen og ting rundt
den.I tillegg skal vi jo ha det hyggelig med god
mat og god prat, sikkert også litt spøk og
moro.

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

Kr.
1590
2780
1780
150
-590

Stor frihet
Det er helt frivillig å delta på de ulike programpunktene, 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 håper så
mange som mulig vil bli med, vi tror det blir
bra og ser fram til ei hyggelig og givende helg!
Coronatilbud
I april var vi en av flere grupper som hadde
bestilt rom på gjestgården. Nå er vi først, så
alle som vil kan få rom med bad. Men de som
ønsker å kjøre lavpris-opplegg får likevel en
mulighet til det: De som nøyer seg med rom
uten bad og likevel blir der hele helga, «belønnes» med en rabatt på 590 kr. pr. rom!
Reisestipend og reiseinformasjon
Styret utlyser 10 reisestipend á kr. 2000 til de
som har lang reisevei.
For de som kommer med fly er Torp lufthavn
ved Sandefjord nærmest. Det går direktefly dit
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.
Vi vil gjerne ha en foreløpig påmelding innen

1. juli, for å lodde stemningen!

Påmeldingsskjema ligger her: https://forms.gle/UARGPWK8dYiwypR46
De som ikke har Internett kan ringe Ranveig for påmelding, tlf. 97 32 32 30. 
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VI ER I LANCET pga. CORONA
Lancet er et av verdens mest prestisjetunge medisinske fagtidsskrifter, på linje med Nature Medicine.
Den 13. mai ble det publisert en artikkel i dette bladet hvor Blærekreft Norge er nevnt! Ranveig
deltar, på våre vegne, som medforfatter sammen med onkologer fra hele Europa (selv om hun ikke
er onkolog men cellebiolog), på en artikkel med råd om hvordan kreftpasienter skal forholde seg
under pandemien. Rådene er oversatt til 23 språk, deriblant norsk. 
Lenke: https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(20)30278-3/fulltext

LIKEMANNSARBEID, NOE FOR DEG?
Mange av oss har opplevd den rungende
ensomheten som kommer med en kreftdiagnose, og mange vil gjerne bidra til at de
som kommer etter slipper å oppleve det
samme. Derfor er likemannsordningen opprettet. Dette ble beskrevet i forrige nyhetsbrev, men vi gjentar noen hovedpunkter.
Hva er en likemann?
En «likemann» er en person som på vegne av
foreningen har tatt på seg oppgaven å være
en «medvandrer». Ved å ta utgangspunkt i sin
egen erfaring som blærekreftpasient eller
-pårørende, kan man være til hjelp og støtte
for andre.
Hvordan utføres likemannsfunksjonen?
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.
Kan jeg få spørsmål jeg ikke takler?
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, inkludert pårørende.

Hvis man får spørsmål man ikke vet svaret på,
sier man ganske enkelt det. Ingen vet alt, og
ingen forlanger at en like-mann kan alt.
Hva trenger jeg for å fungere som likemann?
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

Har du lyst? Neste kurs blir helga 25.-27. sept.,
som del av landsmøtet på Vindfjelltunet. 
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VÅR EGEN WEBSIDE ER PUBLISERT
https://blaerekreftnorge.no/
-Dette er nettadressen du skal tatovere på
underarmen for å ha den klar når som helst
du måtte trenge den!
Vi har fått et flott nettsted som på forsida
presenterer hvilke mål vi jobber mot, slik de
er definert i vår formålsparagraf (de røde
tekst-linjene), og hvordan vi løser oppgaven i
form av artikler og informasjon.
Innhold
Videre ligger det masse nyttig og forhåpentligvis interessant stoff under menypunktene
øverst på sida. Under «Om oss» kan nevnes:









Forhistorien til Blærekreft Norge
Hvorfor gult?
Styringsdokumenter
Likemannstjeneste
Medlemsfordeler
Hele Norge skal med!
Vi mener…
For presse

For dere som har hengt med lenge: Den gule
bloggen er tilbake! Der ligger det et par hundre artikler om blærekreft sett fra mange
ulike vinkler, innbefattet fagstoff som er
skrevet slik at vanlige folk forstår det.
Medlemsportal
Det skal mye mer inn. Blant annet skal vi ha
en medlemsportal som blir passordbelagt og
der-med bare er tilgjengelig for de som er
med-lemmer i foreningen. Der legger vi blant
annet inn de gode og viktige erfaringene
som dere har samlet og formidlet gjennom
mange år – de gode tipsene som man ikke
får på sykehuset eller hos legen, men som er
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viktige for pasientene. Denne portalen er ikke
ferdig ennå, vi har bare lagt inn litt overordnet
informasjon innen hvert tema for å vise hva
som kommer, og for å gi grunnleggende informasjon til nye pasienter som lurer på om de
skal bli medlem.
Arrangementer og aktiviteter
Under dette menypunktet finner du en
arrangementskalender som presenterer
fremtidige aktiviteter i foreningen i en karusell. Den snurrer kanskje litt fort, men holder
man musa over en annonse, stopper karusellen og man kan lese eller trykke i ro og mak.
Dugnad for synlighet
Alle nye nettsteder trenger å bygge seg opp
for å bli synlige på nett. Foreløpig kommer
denne sida opp på side 6 i google-søk. Vi skal
jobbe for å få den høyere opp, og dere kan
hjelpe oss:

Google «blærekreft». Gå rett til side 6 i søket
(evt. s. 5 når vi begynner å få den oppover i
søket). Der ligger p.t. også vårt navn på bl.a.
Felleskatalogens sider - ikke gå dit men finn
den lenken som går direkte til vårt domene,
blaerekreftnorge.no. Trykk på den. Da skal vår
webside komme opp med en gang hvis du har
gjort det riktig.
Hvis mange gjør dette mange ganger, vil
google «lære seg» at det er dit folk vil når de
google blærekreft. Dermed kommer vi gradvis
høyere opp i søk.
(Til dere som kan SEO: Ja, vi skal gjøre andre
ting også.)
Vi håper nettsida blir til nytte og støtte. Gi
gjerne tilbakemeldinger på det dere ser, særlig
ting som kan forbedres. Det er gjennom
samarbeid vi klarer å bli bedre! 

Godt nytt:

TRUSSEL OM BCG-MANGEL FORELØPIG OPPHEVET
BCG-skyllinger i blæra brukes for å behandle
visse typer ikke-muskelinvasiv blærekreft:
svulster med begynnende invasiv vekst, svulster som kommer igjen og igjen (residiverer),
og flate svulster, såkalt carcinoma in situ. I
noen måneder har det vært usikkerhet rundt
leveransen av BCG, og mange av de landene vi
er i kontakt med, har opplevd å ikke få tak i
nok BCG til sine pasienter. Vi hadde en lignende situasjon i Norge for noen få år siden. Nå
har vi imidlertid klart oss gjennom dette på
grunn av klok administrering av lagerbeholdningen og at vi handler fra flere produsenter.
Legemiddelverket har gitt beskjed om at den
fabrikken som hadde produksjonsproblemer,
er i gang igjen – riktignok på usikkert grunnlag.

Vi kan derfor anta at dette kommer til å gå
bra, men med et lite forbehold om 20%
leveranse-usikkerhet framover. Dersom det
oppstår en mangel i framtida har urologene
utarbeidet en veileder som sier hvilke pasienter som skal prioriteres og hvordan ressursene skal tøyes så de rekker til flest mulig
behandlinger. 
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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 fremtidige nyhetsbrev, for at de skal
nå ut til flest mulig.

KVINNER MÅ HENVISES RASKERE TIL CYSTOSKOPI
Hvis man ser på overlevelse 5 år etter diagnosen, har kvinner med blærekreft nå 6 % lavere
overlevelse enn menn med blærekreft. Etter
15 år har de fremdeles 5 % lavere overlevelse.
Det er 8 % forskjell i andelen pasienter som
diagnostiseres med «lokalisert sykdom», altså
at svulsten bare finnes innenfor det organet
den oppsto i: 87,9 % menn diagnostiseres med
lokalisert sykdom, mens bare 79,8 % av kvinnene. At flere kvinner enn menn diagnostiseres med regionale eller fjerne metastaser,
altså spredning, har en klar innvirkning på
overlevelsen. Om det også er andre faktorer
som har innvirkning kan ikke utelukkes, men vi
har likevel som mål å få flere kvinner diagnostisert i et tidligere stadium. Vi tror fastlegene

er nøkkelen her, og at de må henvise flere
kvinner tidligere til cystoskopiundersøkelse
ved begrunnet mistanke om blærekreft. 

BLÆREKREFTMÅNEDEN MAI BLE MARKERT LIKEVEL
Blærekreft Norges styre besluttet i april, i likhet med mange andre, å utsette vår tiltenkte
sourface-selfie-kampanje på grunn av pandemien. Vi var lenge usikre på hva vi hadde
kapasitet til å gjøre i stedet, men på veldig
kort tid klarte vi å sette opp en facebookkampanje med «Visste du at ...» - fakta om
blærekreft. Noen av faktaene var mer alvorlige, andre litt lettere. En av de mer populære
meldingene var den om den gule sløyfa:
"(Visste du at) ... den gule sløyfa har vært et
internasjonalt symbol for blærekreft i minst 20
år?" De to andre meldingene på illustrasjonen
er: “… kaffe forårsaker ikke blærekreft; bare
drikke! ” og "... hvis du som kvinne må fjerne

blæren og få den erstattet av en urostomi, kan
du tisse stående?" 

Tre av plansjene vi la ut på facebook i mai.
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Alle meldinger hadde en lenke til vårt nylig
publiserte nettsted nederst, og ved å følge
dette kunne leserne blant annet lese den
faktiske historien bak den gule sløyfa og andre
kreftsløyfer.
Statistikk viste god effekt av kampanjen; vi fikk
67 % økning i antall følgere og 65 % flere
“likes” på nettstedet under kampanjen!

suksess, både med å bevisstgjøre og fremme
relevant informasjon om kreft i blæren. -Ikke
minst når man ser på bruken av en veldig begrenset mengde penger og ressurser. Arbeidet
vi har gjort tidligere for å etablere et grunnlag
for identitet (blant pasientene) og medfølelse
(blant alle andre) blir anerkjent og gitt en løft
av den optimistiske og håpefulle gule fargen.


For en kampanje som ble opprettet i løpet av
en uke eller så, regner vi dette som en stor

NYE MEDISINER FOR BLÆREKREFT
Tre nye medisiner er utviklet og kan om noe tid kanskje bli tilgjengelige for blærekreftpasienter i
Norge.

Padcev (enfortumab vedotin)
I desember 2019
hurtiggodkjente det
amerikanske legemiddelverket, FDA, et
nytt legemiddel for
bruk mot blærekreft.
Det består av et antistoff som med den ene
enden kan binde seg til et bestemt protein,
nectin-4, som finnes på de fleste
blærekreftcellene. På den andre enden av
antistoffmolekylet er det kjemisk koblet til et
medisinmolekyl. Denne medisinen kalles
MMAE (monometyl aurista-tin E). Hele
«pakka» blir tatt opp i kreftcellen, medisinen
hindrer cellen i å formere seg og induserer
deretter cellens død.
I en studie (EV-201) fikk 55 inkluderte pasienter intravenøs infusjon 3 ganger i måneden til
kreften viste at den ikke responderte på behandling ved at svulstene begynte å vokse,
eller pasienten fikk uakseptable bivirkninger.
32% av deltakerne fikk redusert dose medikament pga. bivirkninger, mens 12% sluttet
helt.

Nesten halvparten av pasientene hadde ikke
sett progresjon av sykdommen da disse foreløpige resultatene ble publisert. Responsen
hadde da vart fra 3 til over 11 mnd, og studien
fortsetter ennå.
I en annen studie fikk pasientene Padcev i
kombinasjon med Keytruda, en kjent immunterapi mot blærekreft. Her viste 70% av pasientene respons. Dette var pasienter som var
for syke til å få vanlig cellegift.
Les mer her:
https://www.cancer.gov/news-events/cancercurrents-blog/2020/enfortumab-vedotinbladder-cancer-fda-approval
Padcev er nå til vurdering for europeisk
makedsføringstillatelse. Firmaet vil ha dette
på plass før de starter prosessen med å få
preparatet godkjent for bruk i Norge. Inntil
videre er det ikke mulig å få preparatet på
registreringsfritak («compassionate use») i
Europa. 
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Balversa (erdafitinib)
I april 2019 ble
Balversa hurtiggodkjent av FDA. Pasienter
som har fått cellegift
og deretter hatt progresjon, og som i tillegg
har svulster med
mutasjoner i proteinene FGFR2 eller FGFR3,
kan få dette medikamentet når det blir
godkjent i Norge. Disse muterte prote-inene
finnes hos ca. 20% av pasientene med
tilbakevendende eller behandlingsresistent
blærekreft. Av 87 pasienter hadde 2,3% komplett respons, altså kreften forsvant helt. Men
30% hadde delvis respons, og det er bra. Det
betyr at man ser svulster, men de vokser ikke
eller vokser saktere, og det gir lengre overlevelse og bedre liv. Responsen varte ca. 5,5
mnd. i snitt. Noen av pasientene hadde fått
annen immunterapi på forhånd og ikke
respondert på denne.
Les mer her: https://www.fda.gov/newsevents/press-announcements/fda-approvesfirst-targeted-therapy-metastatic-bladdercancer

Bavencio (avelumab)
Bavencio er fra før
godkjent i Norge for
bruk mot nyrekreft,
så her dreier det seg
om å godkjenne bruk
for ny indikasjon
som det heter, altså
mot blærekreft.
Bevenio er en ny PD-L1/PD-1-hemmer, en
immunterapi-medisin i samme klasse som
Keytruda, Opdivo og Tecentriq.
I en studie (Javelin-studien) på blærekreftpasienter med spredning og hvor alle hadde fått
cellegiftbehandling først, var median overlev-

else 14,3 mnd for de som fikk vanlig behandling (palliativ støttebehandling), mens de som
fikk Bavencio i tillegg hadde en median overlevelse på 21,4 mnd.
Av 226 pasienter som ble fulgt i 13 uker, viste
13.3% av dem respons på Bavencio. Av disse
ble 161 pasienter fulgt i over 6 mnd, og blant
disse viste 16% respons.
-En økning i median overlevelse på 7 mnd er
veldig bra innen blærekreft, men som vi ser er
det bare noen få av pasientene som har så god
effekt. Dette gjelder flere av disse immunterapimidlene; de er virkelighetens gullbilletter til
Charlies sjokoladefabrikk. Får man en sånn billett kan det gå riktig bra, men sjansen er stor
for at man bare kjøper sjokoladen uten billett.
Disse midlene er heller ikke uten bivirkninger
og risiko. Den største faren er knyttet til utvikling av en såkalt cytokin-storm. Cytokiner kan
populært kalles betennelses-hormoner. Det
betyr enkelt sagt at pasientens eget immunforsvar overreagerer og lager alvorlig betennelse (altså ikke infeksjon, men en vevsreaksjon tilsvarende den man får ved slag, kutt
eller annen vevsskade) i et eller flere indre
organer. I verste fall kan det utvikles en en
generell organsvikt og pasienten dør. Dette er
heldigvis sjelden, og man har medisiner som
kan dempe reaksjonen i de fleste tilfeller.
Samme reaksjon, altså cytokinstorm, kan man
ha ved sepsis (blodforgiftning), ved vanlig
influensa og ved covid-19-sykdom. Dette var
årsaken til at man på et tidspunkt ba pasienter
ikke vente for lenge med å søke legehjelp når
de utviklet covid-19.
Det man som pasient skal legge merke til er at
man etter en tids gradvis bedring, (plutselig
eller over litt tid) blir uforklarlig dårligere. 
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Symptomer på en cytokinstorm kan være:
 Hypotensjon (blodtrykksfall/lavt

blodtrykk)
 Takykardi (hurtig puls med mer enn 100







slag pr. minutt)
Dyspné (åndenød)
Feber (temperatur over 38°C)
Iskemi (dårlig blodgjennomstrømming,
spesielt til de indre organer)
Organsvikt (som følge av for lite oksygen
til organene, forsuring av vevene
(acidose) og alvorlig svikt i stoffskiftet)
Ukontrollerte blødninger - ved influensa
typisk i lungevev og luftveier.

Det listes også opp en lang rekke andre bivirkninger ved bruk av disse nye kreftbehandlingene. De fleste får milde plager sammenlignet
med cellegift, men øyeproblemer er særlig
nevnt ved Balversa og hudutslett er vanlig ved
flere av disse, bare for å nevne noe. Håravfall
og fatigue er også nokså vanlig. Det betyr ikke
at man bør avstå fra å prøve dem, men man
bør justere forhåpningene til både effekt og
respons. 

Disse symptomene må vurderes av lege.

Lettere vei til kliniske studier

MED.hjelper HJELPER DEG
Mange, inkludert myndighetene, ønsker mer
utvikling av nye medikamenter og behandling
av sykdommer her i Norge. For å få dette til
har man blant annet opprettet VIS; Vestlandets Innovasjonsselskap, hvor bioteknologi er
et av flere satsningsområder.
En ting man har sett, er at det over flere år har
blitt gjennomført færre og færre kliniske studier i Norge. Dette bekymrer av flere grunner:
 Man trenger studier for å bygge opp eller
opprettholde forskningskompetanse i de
ulike fagmiljøene. Altså kunnskap om
hvordan man rent praktisk driver forskning
 Studier tilfører mye fagkunnskap
 Studier gir pasientene som deltar, bedre
behandling og oppfølging
 Studier fører til at det utvikles nye og bedre
diagnostikk- og behandlingsformer
Under VIS-paraplyen har man opprettet noe
man kaller MED.hjelper. Det er et tverrfaglig
samarbeidsprosjekt mellom helsevesen, nær-

ingsliv, pasientforeninger og forskere. De har
som mål å bringe pasienter nærmere ny
behandling.Om dette sier de selv:
«Ved å være en nøytral støttespiller og brobygger primært for pasienter og pårørende,
men også helsepersonell, forskere og helsenæring, vil vi bidra til å få opp antall kliniske
studier i Norge til beste for pasienter og
forskning.
MED.hjelper ønsker å samle informasjon om
hvilke kliniske studier som skjer over hele verden akkurat nå, på en måte vanlige folk forstår. I tillegg vil vi gi veiledning for hvordan du
skal gå fram for å bli vurdert til deltakelse i
utprøvende behandling.
Kliniske studier gir håp til enkeltmennesker, og
bidrar til at vi finner stadig bedre måter å behandle sykdom på.»
Som pasientorganisasjon har vi interesse av å
delta på dette, og ser fram til å finne ut mer
om hvordan det kan skje. 
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FRAMTIDIGE PLANER
Kafe-treff på internett
Vi har, som alle med internett skal ha fått
informasjon om, laget vår egen virtuelle møteplass: «Gull-Annas ekte internett-kafé.»
Tilbudet er bra, men det tar en del tid og vi får
se hvor ofte vi setter opp slike virtuelle treff til
høsten. Dette er en løpende vurdering av
hvordan ressursene skal brukes.

Medlemsverving
Vi ønsker, som Rune sa i sitt hjørne, å få så
mange medlemmer som mulig. Der kan dere
hjelpe oss: Snakk med urologene og urosykepleierne om hvilken betydning pasientforeningen og gjerne også facebook-gruppa har for
dere, snakk med folk dere møter om blærekreft når det passer sånn, sjekk om det finnes
noen plakat eller annen info på venterommet
på sykehuset, del informasjon med kontaktene dine på internett, vær ambassadør for
pasientgruppa!

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

Mvh. Ranveig

Blærekreft Norge

Fysiske møter
Videomøter er bra, men ingenting kan erstatte
fysiske møter! Som nevnt i forrige nyhetsbrev
har vi tenkt å få arrangert så mange møter og
treff som vi bare klarer til høsten, men datoer
og steder er ikke klare ennå, bortsett fra
landsmøtet den 25. – 27. sept. Husk at
langveisfarende kan søke om reisestipend,
2000 kr.
Vil du støtte arbeidet vårt?
VIPPS 241119

 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/
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Nestleder: Sæbjørn Sæbjørnsen, Bergen
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Styremedl.: Maya Bråten, Oslo
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