RUNES HJØRNE
Da er snart det første hele driftsåret i vår
trivelige forening passert og vi er stolte av at vi
– tross Covid19 – har klart å holde et minimum av aktivitet. Facebook-gruppa «Blærekreft Norge» og Ranveig representerer som
tidligere en vesentlig del av aktiviteten. Vi har
også gjennomført flere virtuelle møter utover
høsten gjennom Zoom. Antall medlemmer
stiger sakte men sikkert, vi er på vei mot målet
om 250 medlemmer men er ikke helt der
ennå. I september gjennomførte vi et kombinert landsmøte og likemannskurs som var
åpent for alle foreningens medlemmer - det
resulterte i 6 nye likemenn og for oss som
deltok; en ualminnelig trivelig og lærerik
weekend i Telemark/Vestfold.
Økonomien er beskjeden, tross alt startet vi
fra null i november 2019 men har klart å
opparbeide et økonomisk grunnlag for
aktivitet - det neste og viktigste målet for
fremtiden er å sikre Ranveig en fast stilling
som daglig leder. Daglig leder er viktig for
medlemmene, kunnskapsnivået i foreningen

og for at medlemmene
kan søke støtte og få
faglig sikrede råd
uansett om dette gjelder nye eller "erfarne"
pasienter og pårørende. Videre er vi i
ferd med å etablere et
samarbeid med Seniornett og muligheter for
advokathjelp både i forhold til helsevesenet og
som ren medlemsfordel. Jeg håper dette vil
gjøre det enda mer attraktivt å være medlem
av Blærekreft Norge, og at medlemmene opplever at vi i ledelsen i foreningen er opptatt av
at dere medlemmene skal ha det bra!
Til slutt vil jeg som styreleder takke for året
som har gått og ser fram til 2021 hvor vi forhåpentlig kan engasjere flere av medlemmene
i konkrete aktiviteter.
Til alle: Jeg ønsker hver og en en GOD JUL og
et GODT NYTT ÅR! -Rune-

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Landsmøtet 2020:

SMÅTT OG GODT
Vi gjennomførte!
Årets landsmøte ble bemerkelsesverdig på
flere måter - først og fremst ved at det ble avholdt i det hele tatt! Dette året har neimen
ikke vært noe godt år for møter og samlinger,
men vi klarte å smette inn dette arrangementet akkurat før smittetallene begynte å stige
igjen etter å ha vært ganske lave gjennom
sommeren. Det ser vi på som en prestasjon i
seg selv!
Det ble da også tidenes minste landsmøte
med i alt 7 deltagere inkludert Ranveig; 8 med
foredragsholder Bennedichte C. R. Olsen som
kom på fredagskvelden og dro etter sin avdeling på lørdag. Det var likevel et fullverdig
landsmøte med representasjon fra flere landsdeler. Stedet vi hadde valgt hadde en enkel stil
og det litt depressive høstværet tilførte ikke
ytterligere sjarm, men inne var det lunt og
hyggelig og vertskapet visste knapt hva godt
de kunne gjøre for oss.

Det ble en god miks av faglig innhold, utveksling av erfaringer og hyggelig sosialt samvær.
Hovedinnslaget på lørdag var refleksjon rundt
egen rolle og funksjon når man skal være til
støtte og hjelp for andre pasienter og pårørende. Dette er grunnlaget for all likemannsaktivitet i pasientorganisasjoner. Temaet
vakte såpass interesse at selv om vi startet
med fire potensielle likemenn av seks aktuelle
deltagere, gikk vi ut av samlingen med seks
likemenn. Bedre kan det knapt bli, og nå er
foreningen godt rustet til å møte nye pasienter og pårørende med god støtte og hjelp i
deres situasjon.
Vi kommer tilbake senere med nærmere
presentasjon av likemennene våre.
Som inspirasjon til det vi håper skal bli neste
års markering av Den internasjonale blærekreftmåneden mai testet vi ut fenomenet
«sourface-selfie»: Vi rekvirerte en hel sitron i
båter fra kjøkkenet, og beit til. Se s 10! 

ARBEIDSRETTSSAKEN MELLOM RANVEIG OG LANGBALLE
OVER
Mange av våre medlemmer var tilskuere til at Blærekreftforeningen i 2019 revnet på grunn av
uenighet om foreningens veivalg fremover, og at det i den forbindelse ble gitt avskjed til foreningens
grunnlegger og daglig leder Ranveig. I løpet av høsten har saken blitt behandlet i Øvre Romerike
tingrett, og saken endte med forlik. Detaljene i forliket er fortrolige, men vi har «grunn til å tro», som
det heter, at avskjeden ikke ville stått seg. Dommerne manet til fred og fordragelighet så sterkt de
kunne, og vi gjorde vårt ytterste for å imøtekomme den oppfordringen. Saken er nå avsluttet, så får
vi se om freden senker seg. Vi ser at det har foregått og fremdeles foregår mye feilinformasjon om
saken til tross for dokumentasjon som viser noe annet, men regner med at våre medlemmer klarer å
skille sant fra usant eller spør de som vet. 
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DATAHJELP SOM MEDLEMSFORDEL
Strever du med alle nymotens data-greier?
Det er vel ingen tvil om at alt dette nye gir fantastiske muligheter, at det har fått en enda
mer sentral plass i folks liv nå i dette pandemiåret, MEN at det også er noe skikkelig herk å
sette seg inn i all denne teknologien - for
mange. Vi lærer oss det vi MÅ kunne hver og
en av oss…… og så er det jo noen som har
noen merkelige, medfødte egenskaper som
synes at slike ting rett og slett er moro! Mange
av oss er ikke der. Vi får litt mageknip og uro i
kroppen av å bli stilt overfor det vi opplever
som temmelig krevende hindre for å skaffe
oss kunnskap og tilgang til alt dette nye.

Den følelsen tar vi i Blærekreft
Norge på alvor.
Vi har stor respekt for våre medlemmers
behov for trygghet, samtidig som vi jo ser at
joda, det går fortere å kjøre bil enn å gå, det er
enklere og rimeligere å ha styremøter via
datamaskin enn å møtes fysisk, og vi har hatt
det fantastisk hyggelig på Gull-Annas ekte
internettkafé med de som har «møtt opp» der
– datateknologien er nyttig! Den sparer oss for
masse tid og krefter og kostnader, og gir oss
muligheter vi ikke kan få på annen måte.

digital kompetanse hos seniorer. De jobber
både via telefon, via internett og via fysiske
kurs rundt omkring i landet (når coronaen
tillater), så du kan møte dem der du ønsker
(med noen lokale forbehold). Deres mål om å
«styrke den digitale kompetansen hos seniorer» (og hvem som er «senior» bestemmer
man selv; de har ikke definert verken en øvre
eller nedre grense) gjøres via kurs for flere
samtidig eller en-til-en veiledning overfor den
enkelte. Har du en telefon, datamaskin eller et
nettbrett du ikke finner opp og ned på, kan de
enten veilede deg muntlig eller gå inn (med
din tillatelse) på datadingsen og hjelpe deg via
fjernstyring. Du ser hva som skjer og kan overstyre underveis, så du mister ikke kontrollen
over det som skjer. Slik fjernhjelp har mange
av oss brukt mange ganger, og det er en vidunderlig funksjon for oss som er født med
navlestreng og ikke datakabel.

En vanlig replikk har vært: «Dette skulle jeg ha
blitt med på før!» Dette ønsker vi at enda flere
av våre medlemmer nå skal få tilgang til, uten
å bli stresset, få mageknip eller kjenne på
datafrykten. Vi har derfor inngått avtale med
noe som heter Seniornett om å få hjelp til de
av våre medlemmer som trenger og ønsker å
få et mer avslappet og greiere forhold til sine
datadingser.
Seniornett er en frivillig, ideell og partipolitisk
uavhengig organisasjon med formål å styrke

Figur 1 Som medlem av Seniornett Blærekreft
Norge får man tilsendt et slikt magasin tre ganger i
året.
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Du kan bruke dem så mye du vil, og de loggfører hva de hjelper deg med slik at du ikke
trenger å starte på nytt for hver gang. Vi har
medlemmer som har jobbet i systemet som
datahjelpere, derfor har vi kjennskap til denne
organisasjonen. Kanskje de også har hatt kurs
på biblioteket eller frivillighetssentralen hos
deg?
Hvordan blir dette for våre medlemmer? Jo:

Foreningen Blærekreft Norge
sponser ett års medlemskap for 10
av våre medlemmer hvert år, med
start nå i 2020.
De som blir med nå med en gang, får medlemskapet gjeldende for hele 2021. Blærekreft
Norge betaler da årskontingenten for medlemmet det første året. Dersom du vil fortsette å være medlem etter at det første året er
passert må du betale kontingenten selv. For
tiden er den på kr. 350. Som medlem i
«Seniornett Blærekreft Norge» (som dette vil
hete i og med at våre medlemmer vil ha en
form for dobbeltmedlemskap og utgjøre en
landsdekkende, nettbasert «lokalforening» i
Seniornett), vil du ha tilgang på så mye datahjelp du bare ønsker, du vil få tilsendt et
magasin i posten med mye nyttig informasjon,
og du vil få nyhetsbrev med tilbud om kurs,
tilgang til websiden deres og mye nyttig stoff
tilsendt på epost.

Bilde 1. Kristin Ruud er generalsekretær i Seniornett
Norge. Hun har vært kommunikasjonssjef i Pensjonistforbundet og Blindeforbundet, samt kommunikasjonsrådgiver i Redd Barna. Kristin har arbeidet som journalist
i Aftenposten, Dagsavisen, Dagbladet, NRK2, Finnmarken
og Finnmark Dagblad.

De som vil ta imot dette tilbudet bes ringe
vår daglige leder Ranveig, tlf. 97 32 32 30
snarest slik at vi kommer i gang med de 10
første helst på denne siden av nyttår (du
trenger ikke begynne å bruke tilbudet før i
2021 hvis du ikke har tid nå). 

The International Agency for Research on
Cancer, IACC, estimerer at 573,278
personer vil bli diagnostisert med
blærekreft i 2020 rundt omkring i verden,
hvilket gjør blærekreft til den 10. vanligste
krefttypen i verden. 

ADVOKATHJELP SOM MEDLEMSFORDEL
Blærekreft Norge har inngått avtale med
advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell om advokattjenester til sterkt redusert pris for foreningens medlemmer. Tveter og Kløvfjell tar saker
innen både privatjuss og forretningsjuss. De

retter seg nå særlig inn mot å kjøre saker om
pasientskadeerstatning. Dette gjør de som
ledd i en faglig spesialisering som følge av at
de lenge har jobbet med saker mot offentlig
forvaltning som NAV, barnerett og annet.
Innen pasientskadefeltet har de sett en
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gradvis rettsliggjøring av feltet, og når staten
Norge blir mer og mer profesjonell på dette,
ønsker de å bidra til at pasientene får sine
rettigheter oppfylt ved at de får kvalifisert
advokatbistand i sin sak. Slike saker kjører de
uten kostnad for pasienten, idet saken vurderes i forhold til lovverket før den tas inn.
Når den først er tatt inn, sørger advokatfirmaet for å søke bistand til sitt oppdrag fra
statlige ordninger.
I tillegg til dette kan Blærekreft Norges medlemmer få advokatbistand til alle andre typer
saker:
•
•
•

•

Gratis førstegangskonsultasjon over
telefon, e-post eller i møte
Fri adgang til advokatfirmaets kurs og
foredrag
Fast timespris på kr. 1400,- + MVA i
alle sakstyper som ikke dekkes av den
offentlige ordningen for fri rettshjelp
Håndteringen av medlemmenes saker
vil, dersom klienten ønsker det, bli
ivaretatt av en partner ved
advokatfirmaet

Firmaet har for tiden 3 partnere, 4 advokater
og 4 advokatfullmektiger samt 2 konsulenter,
men innen pasientskade-feltet (og yrkesskadefeltet som de også dekker) samler de sakene
på to partnere og to «vanlige» advokater.
Partnere er «seniorer» og har styreposisjoner i
firmaet. Dette er en klar fordel for våre medlemmer som klienter og en styrke Tveter og
Kløvfjell har framfor andre firmaer.
Firmaet har avtaler med en rekke andre organisasjoner inkludert flere kreftpasientforeninger, så her kommer vi til folk som kjenner
feltet og dermed kan yte god støtte og hjelp.
Tveter & Kløvfjell har en webside med mye

Figur 2 Advokat og partner Preben Kløvfjell blir
kontaktperson for våre medlemmer.

god veiledning innen de ulike rettsfeltene. Her
kan man finne generell informasjon om personskade og spesiell informasjon om pasientskade eller yrkesskade, skrevet på en lettfattelig og oversiktlig måte.
Det du som medlem i Blærekreft Norge må
gjøre for å komme i kontakt med advokatfirmaet, er å ringe

Preben Kløvfjell, tlf. 90 08 51 88
epost pk@klovfjell.no
webside https://klovfjell.no/
Oppgi at du er medlem av Blærekreft Norge.
Hvis de ønsker bekreftelse på medlemskap
her så bare be firmaet ta kontakt med oss. 

Dårlig nytt:

DET ER FREMDELES BCG-MANGEL OGSÅ I NORGE. Les nr. 1/2020 for mer info.
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Ny forskning:

BCG BEDRE ENN Å FJERNE BLÆRA HOS HØYRISIKOPASIENTER MED IKKE-MUSKELINVASIV BLÆREKREFT?
En splintrende ny forskningsartikkel fra Sverige stiller spørsmålstegn ved hva som er best
behandling for pasienter med (og nå kommer
de vanskelige uttrykkene) ikke-muskelinvasiv,
høyrisiko blærekreft. Men hva er det?
Blæresvulster sitter vanligvis som en polypp,
en liten sjøanemone, på slimhinneveggen inne
i blæra. Inne i selve veggen er det et muskellag. Det er dette som gjør at vi kan presse
sammen blæra når vi skal tisse. Dersom svulsten utvikler kreftceller som har den egenskapen at de kan bane seg vei nedover i vevslagene og vokse som rotutløpere innover i
blæreveggen og inn i dette muskellaget, kaller
vi svulsten «muskelinvasiv». Dette vekstmønsteret klassifiseres i T-kategorien (t = tissue),
hvor T2 og høyere angir muskelinvasiv vekst,
mens Ta og T1 angir ikke-muskelinvasiv tumor.
CIS = carcinoma in situ angir en spesialform,
en flat kreftsvulst som er vanskelig å oppdage
og som ubemerket kan vokse innover i blæreveggen uten at man ser noen klump på slimhinna inne i blæra. Forekomst av slike svulster
høyner alltid alvorligheten av sykdommen.
I tillegg har dere sikkert hørt at noen svulster
er mer «aggressive» enn andre. Da viser man
til cellenes utseende, om de ligner mer eller
mindre på normale, friske celler. Jo mer unormal en celle er, jo mindre vil den underkaste
seg de styringssignaler den får fra kroppen.
Det gjør den til en farligere celle fordi den da i
større grad vil kunne spre seg, formere seg og
hindre eller forstyrre andre kroppsfunksjoner.
Disse egenskapene klassifiseres i det som
heter WHO-grad. Da dataene brukt i denne

studien ble innhentet, brukte man en tredelt
skala; WHO grad 1, 2 eller 3. Grad 3 er mest
aggressiv. Nå brukes en todelt skala; lav- eller
høygradig malign (LG eller HG).
De som har kodene TaG3, T1G2, T1G3 med
eller uten CIS (Tis = CIS), er de som bør spisse
ører i denne sammenheng.

Forskerne så på alle aktuelle pasienter
behandlet i Sverige mellom 1997 og 2014. De
fant at det var noen forskjeller mellom
gruppene som alder, sykdommens alvorlighet,
hvilken sykehusregion de tilhørte m.m., men
når de hadde kompensert for disse faktorene
viste tallene likevel at de pasientene som fikk
BCG hadde en bedre overlevelse enn de som
fikk fjernet blæra: 5-års kreftspesifikk overlevelse var på 87% for BCG-gruppa og 71% for
cystektomi-gruppa. Samme mønster viste seg
når man så på totaloverlevelse, altså alle
årsaker til død uten å skille på kreft og andre
dødsårsaker: 72% for BCG-gruppa og 61% for
cystektomi-gruppa.
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Dette er uventede resultater. Man har pleid å
tenke at «jo mer kniv, jo bedre». Men kanskje
det ikke er sånn? Dette er en tilbakeskuende
(retrospektiv) studie. Det har sine svakheter. I
en ny studie vil forskerne bruke tilfeldig
utvelgelse (loddtrekning) for å bestemme
hvilken behandling pasientene skal ha. Da vil
vi få mer solide resultater for fremtidige
anbefalinger om behandling til denne viktige
gruppen pasienter.

Til slutt vil jeg for egen regning slenge på en
bemerkning om at denne studien er gjort på
data fra det svenske kvalitetsregisteret for
blærekreft. I Norge finnes det ennå ikke noe
tilsvarende register. Vi vet ikke hvordan pasientene behandles ved de ulike sykehusene, og
vi vet ikke hvordan resultatet blir fordelt på
sykehus og regioner. Norge må få sitt eget
blærekreftregister så fort som mulig.

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.

FLERE SYKEPLEIERE INN I UROLOGIEN
I flere land har sykepleiere blitt utdannet til å
utføre cystoskopi. Det er en utvikling vi ønsker
velkommen. Kvaliteten på arbeidet er vist å
være minst like god som når leger utfører
denne undersøkelsen. På vegne av pasientene
tror vi stabile, godt trente sykepleiere vil gjøre

en svært god jobb og avlaste urologene på en
veldig god måte. Det som er utfordringen, er
at også sykepleierne er for få og har for mange
oppgaver pr. idag. Det må derfor rekrutteres
flere til denne spesialiteten. 

Organisasjonsnytt:

STØDIG ARBEID ANERKJENNES
Da Blærekreftforeningen revnet i 2019, var
det med stor spenning vi i 2020 tok kontakt
med Helsedirektoratet som gjennom en tilskuddsordning har finansiert mye av våre
aktiviteter de foregående årene. Ordningen er
innrettet sånn at «gamle» søkere foretrekkes
framfor nye; hvordan ville det slå ut for vår del
når vi formelt har en nyopprettet organisasjon, men i bunn og grunn er den gamle,
gode? Vi møtte forståelse for vår redegjørelse,
sendte søknad og ble innvilget 250 000 kroner
til likemanns- og informasjonsarbeid innen
blærekreftfeltet.

Dette viser at det vi har gjort før har blitt lagt
positivt merke til, og at Helsedirektoratet har
tro på at vi vil fortsette på samme gode måte
framover. Anerkjennelsen videresendes til
våre lokale ressurspersoner som har bidratt til
å lage lokale møtesteder og spre informasjon,
og til vårt likemannsapparat som hjelper og
støtter pasienter og pårørende. Det neste vi er
spente på, er om staten ved Bufdir er villige til
å se bort fra vanlige krav om drift i to fulle år
før de gir driftstilskudd. Vi har argumentert
med at vi jo egentlig har drevet organisasjon
for blærekreftberørte siden 2012 med gode
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resultater, slik at den «testen» en ny forening
må gjennomgå for å vise sin berettigelse og
livskraft ikke er relevant i vårt tilfelle.

Søknadene er til behandling og vi venter spent
på resultatet. Det har mye å si for vår drift
fremover. 

GULL-ANNAS EKTE INTERNETTKAFE
Når de ytre rammebetingelsene endres, tyter
kreativiteten fram. Ut av pandemien kom
ideen om å lage en hyggelig og lun ramme
rundt internettbaserte videotreff for blærekreftpasienter. Vi har hatt ni slike treff i år, til
erstatning for de fysiske treffene våre rundt
omkring i landet.

fått koblet sammen folk på kryss og tvers av
landet. Det har også vært lettere å gi informasjon og besvare medisinske spørsmål på en
god måte, ikke minst fordi man kan vise illustrasjoner og bilder på skjermen direkte.
Det vi ikke har vært så fornøyd med, er at vi i
liten grad har klart å trekke med oss nye deltagere til hvert møte, men de som har blitt
med en gang, har i stor grad kommet igjen
senere. Det er nærliggende å tro at dette har
med dataferdigheter å gjøre, i tillegg til at man
kanskje ikke legger så stor vekt på å holde av
tid til et møte som foregår hjemme hos en
selv, uten å måtte planlegge reise og oppmøte. I tillegg er dette et møte som stadig
kommer igjen slik at man ikke føler at man går
glipp av noe der og da. Det med planleggingen
er det ikke så lett å gjøre noe med fra vår side,
men dataferdighetene håper vi at våre medlemmer vil få god hjelp til nå med avtalen med
Seniornett.

Figur 3 Dette er plakaten som har annonsert kafekvelder

Erfaringene med videomøtene er gode. De
som har deltatt, har gitt uttrykk for at denne
formen for møter har vært fin når vi ikke kan
møtes fysisk. Noen har vært veldig positivt
overrasket over hvor godt det har fungert å
snakke sammen over internett. Vi har fått
med folk som på grunn av bosted aldri har
snakket med andre i foreningen før, og vi har

Figur 4 Fra årets julebord hos a Gull-Anna. Det kommer
gjerne noen historier som får gliset fram hos de som
deltar.
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Vi oppfordrer alle som kunne tenke seg å bli
bedre på data til å melde seg på ordningen og
få hjelp fra disse flinke og hyggelige
datahjelperne, se egen sak på s. 3-4. Gull-Anna
kommer til å holde åpent også i 2021, men

hvor ofte og når får vi komme tilbake til. Vi
som har vært der har hatt noen
uforglemmelige øyeblikk og deler gjerne flere
av disse med dere andre. 

Kvinner og blærekreft

KVINNEGRUPPE ETABLERT
På et av treffene hos a’Gull-Anna arrangerte vi
festaften for å feire at det nytter å sette søkelys på uheldige forhold. Før det ble etablert
noen pasientforening for blærekreftberørte i
Norge var det ingen som hadde lagt merke til
at kvinner med blærekreft hadde dårligere
overlevelse enn menn med samme sykdom.
Det er uvanlig; for nesten alle krefttyper som
rammer begge kjønn er det slik at kvinnene
har litt bedre overlevelse enn menn. En
spørreundersøkelse viste at den viktigste
årsaken antagelig var at kvinner i større grad
enn menn ble feildiagnostisert hos fastlegen
og dermed ikke ble henvist videre like raskt.
Dette fører i sin tur til at sykdommen har
rukket å bli mer alvorlig når den først blir
oppdaget, hvilket fører til kortere leveutsikter.
Vi beregnet at i 2016 utgjorde denne
forskjellen 29 kvinneliv pr. år som kunne vært
spart dersom kvinner ble håndtert som menn
hos sin fastlege.
Nå på høsten i år kom det nye tall fra Kreftregisteret. De viste at forspranget til mennene

på 8% overlevelse etter 5 år, i løpet av like
lang tid var redusert til det halve, altså bare
4 % lavere overlevelse.
Samtidig har begge kjønn økt sin overlevelse
totalt sett. For ti år siden var 5-års overlevelse
for kvinner på 65,5 %; nå er den på 75,7 %.
Det er en forbedring på over 10 prosentpoeng.
For mennene er de tilsvarende tallene hhv.
73,0 og 79,5 %, altså en forbedring på 6,5
prosentpoeng.
Det dette viser, er at pasientforeningsarbeid
nytter! Ved å skape oppmerksomhet om diagnosen blir de ansatte mer bevisste og små
forbedringer her og der kommer pasientene til
gode.
Vi har nå på nytt etablert vår kvinnegruppe og
håper at den vil løfte dette temaet ytterligere.
Foreløpig må vi holde oss til videomøter en
gang i blant, men vi håper å få arrangert landsmøte til våren og da få samlet kvinnelige
blærekreftpasienter til fysisk møte. 

FRAMTIDIGE PLANER
Temaåret 2021: Tidlig diagnostikk
Styret i Blærekreft Norge har bestemt at vi
skal fortsette med temaår-ordningen slik vi
gjorde før. Vi har god erfaring med å fokusere
arbeidet på ett bestemt tema hvert år og på

den måten innrette både landsmøte, Blærekreftmåneden mai og andre aktiviteter og
hendelser mot samme mål. Tema for 2021 er
bestemt å være «tidlig diagnostikk». Vi skal se
om vi kan finne ut om det har skjedd noen
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forbedring de siste årene, om fastlegene er
mer bevisste på blærekreft nå enn før, og om
det informasjonsarbeidet som tidligere er blitt
gjort har hatt noen effekt på hvor fort en
blærekreftpasient nå blir diagnostisert.

Landsmøte 2021
Landsmøtet 2021 planlegges avholdt helga

16. – 18. april 2021.
Sørg for å få tatt coronavaksine innen den tid,
og hold avstand slik at ikke en tredje smittebølge tar knekken på helsevesenet. Mer
informasjon kommer.

Vil du støtte arbeidet vårt?
VIPPS 24-11-19
Vi krysser fingrene for at vi i år får gjennomført vår «sourfaceselfie-kampanje» med støtte
til og informasjon om blærekreft. På landsmøtet brukte deltakerne noe av tiden til å øve
seg på å ta slike selfies:

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

Mvh. Ranveig

Blærekreft Norge
 Org.nr.: 924 118 016
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Ansvarlig redaktør: Rune Krøgenes

