Grensesprengende, norsk blærekreftforskning

JOHANNA UTVIKLER MÅLRETTET IMMUNTERAPI FOR
BLÆREKREFT
Johanna Olweus er professor i medisin ved
UiO og leder for K.G. Jebsens senter for immunterapi mot kreft. Hun er spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin og har i
mange år forsket på immunterapi mot leukemi og lymfom, to ulike blodkreftformer. Nå
utvides forskningsinteressen i vår retning: I
2020 fikk hun 8 mill. fra Kreftforeningen til sitt
prosjekt «Målrettet immunterapi for blærekreft». Johanna har stilt velvillig opp for et lite

intervju om dette prosjektet.………..………………..
Når man lærer hvordan celleformeringen i
kroppen foregår så slutter man å spørre
«Hvorfor får mennesker kreft så ofte?» I stedet ser man at spørsmålet som skal stilles
egentlig må være: «Hvorfor får vi ikke kreft
langt oftere?» Litt sånn er det også med immunsystemet – for å få svar på spørsmålet:
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«Hvordan kan vi få immunsystemet til å bekjempe kreft?» må man først spørre:
Immunsystemet «tar» ikke kreftcellene selv
om de ikke er normale. Hvorfor gjør det ikke
det?
-Hovedfunksjonen til immunsystemet vårt er å
kurere oss for infeksjoner, som truer oss fra vi
er født og hele livet, ikke å kurere kreft. Evolusjonen har gjort det nødvendig å ha et system
som tar seg av infeksjoner for at arten skal
overleve, mens kreft som regel oppstår etter at
vi har reprodusert oss, sier Olweus.
Prosesser som foregår etter at vi har sikret
avkommets levedyktighet blir i liten grad
utsatt for det vi kaller «seleksjonspress» fra
evolusjonen. I naturen vil de individene i en
art som er best tilpasset levekårene på stedet,
få flest levedyktige unger etter seg. Dersom et
dyr har en skjult egenskap som først kommer
fram etter at dyret har fått unger, har ikke
naturen noe virkemiddel for å verken fjerne
eller fremme den slektslinja i ettertid, annet
enn som «hjelpemannskap» for neste generasjon og dens unger, evt.
Virus overlever ved å infisere cellene våre og
bruke dem som et klekkeri: der finner de husvære og skjerming mot ytre fare, der er det
ferdig innlagt vann, ventilasjon og kloakk, og
der ligger både produksjonsutstyr og råvarer
klar til å sette i gang produksjonen av flere
viruspartikler.
For at immuncellene våre skal kunne kurere
en virusinfeksjon som influensa, må de få vite
hvilke celler som er infisert og ikke. De trenger
informasjon om hva som foregår inne i cellene
våre; et reklameskilt.
I celleverdenen ordner man dette på samme
måte som elg- og reinjegere gjør: Man henger
opp de største gevirene over døra til uthuset,
bare med den forskjell at cellene henger opp
biter av bordet, senga og et par duker også:

-Alle celler viser fram biter eller fragmenter av
cellens proteiner på et slags molekyl-apparat
som på fagspråket heter MHC (Major Histo-

compatibility Complex), på overflaten av cellen, hele tiden. Siden fragmenter av alle cellens proteiner vises fram, vil også virusproteiner vises fram. Fra før er immuncellene opplært til å gjenkjenne de proteinene som normalt skal være tilstede i cellene. Proteinfragmenter fra et invaderende virus vil derfor
gjenkjennes som «fremmede» av immuncellene. Dette gjør at immuncellene dreper de infiserte cellene og kurerer infeksjonen.
-Dersom vi kunne få immuncellene våre til å
reagere på samme måte på kreftceller som de
gjør på virusinfiserte celler, hadde vi hatt et
fantastisk våpen mot kreft. Problemet er bare
at immunsystemet til pasienten ikke alltid
oppfatter kreftcellene som «fremmede» hos
en pasient som har fått kreft med spredning,
men tolererer dem, forteller Olweus.
Hva er det egentlig dere gjør for å få immuncellene til å gå løs på kreftceller?
-Vi har utviklet en egen metode som gjør at vi
kan få en bestemt type immunceller, de vi
kaller T-celler (en undergruppe av lymfocytter
som igjen er en undergruppe av hvite blodlegemer), fra friske blodgivere til å oppfatte
kreftceller fra pasienter som «fremmede».
I T-cellene finnes det gener som koder for proteiner som sitter på overflaten av T-cellene.
Disse proteinene gjenkjenner helt spesifikke
proteiner på overflaten av andre celler. Dette
fungerer som den ene delen av en borrelås som
binder seg til den andre borrelås-delen, bare at
denne borrelåstypen er veldig form-spesifikk,
som en avstøpning av en uregelmessig overflate. Når de to flatene passer godt sammen aktiveres krefter som holder dem sammen, omtrent som to glassplater med en vanndråpe
imellom. Når T-cellen så har bundet seg til en
annen celle, blir denne drept. Dersom proteinproteinbindingen, borrelåssystemet, er laget
slik at det identifiserer kreftceller, er det altså
kreftceller som blir fjernet.

3

Olweus og hennes forskningsgruppe har funnet
en metode hvor de kan isolere, altså hente ut,
disse borrelåsgenene fra T-cellene. På fagspråket kalles T-cellenes «borrelåsdel» for Tcellereseptorer (TCR). Når de har fått lært opp
blodgiver-T-cellene til å gjenkjenne pasientens
kreftceller og isolert disse genene, kan de overføre akkurat de genene til pasientens immunceller, og med dette overføre TCR (borrelåsdelen) som gjør pasientens immunceller i stand
til å gjenkjenne og drepe kreftcellene.

-TCR kan dermed sammenlignes med en slags
varmesøkende missiler, som gjør at de kan
oppsøke kreftcellene der de befinner seg i
kroppen. Brukt i behandling kalles dette immun-genterapi. Prosjektet vårt går ut på å
finne gener som koder for effektive «varmesøkende missiler», og å finne gode «missilmål» proteinfragmenter - på kreftcellene, sier Olweus.
Vi kan illustrere dette ved å omskrive en veldig kjent scene, selveste skapelsesberetningen:
Hvis Evas arm er MHC-komplekset, er eplet
det proteinfragmentet hun viser fram, og
Adam blir T-cellen som gjenkjenner og binder
seg til (legger hånda rundt) eplet mens det
fremdeles bys fram av Eva – som da i dette
tilfellet er kreftcellen. Adams arm er T-cellereseptoren, TCR. I det øyeblikk Adam griper
om eplet låser han også hånda til Eva, trekker
henne til seg og… dreper henne - !

celleterapi, en annen type «varmesøkende
missiler» som noen kanskje har hørt om, og
som har revolusjonert behandling av Bcelleleukemi (en type blodkreft) og lymfekreft.
Inntil 40% av pasienter som det ikke fantes
håp for tidligere, ser nå ut til å kunne bli kurert
av denne formen for genterapi.
-Men TCR har en fordel framfor CAR-T: Begrensningen til CAR-T-behandlingen er at CAR
-T-reseptorene kun kan gjenkjenne mål som
befinner seg i kreftcellens overflate. Det har
dessverre vist seg vanskelig å finne gode mål i
celleoverflaten ved andre kreftformer enn Bcellekreft.
-Ved at vi innretter TCR-reseptoren mot å binde seg til proteinfragmenter som presenteres
av MHC-apparatet, kan TCR gjenkjenne mål
som opprinnelig bare finnes inne i kreftcellene.
Vi bruker derfor TCR i stedet for CAR-T. Dette
gir helt nye muligheter, fordi det da finnes
mange ganger flere mål å velge blant: 80% av
cellens proteiner er jo på innsiden.

(-Bare ikke prøv dere på kvinnediskriminerende vitser etter denne lignelsen, for Eva kom
tilbake…)

Hvordan skiller behandlingskonseptet seg fra
immunterapier som allerede er i bruk?

MCH-komplekset viser fram proteinfragmentet som
gjenkjennes og bindes av T-cellen – i bibelsk format.

Olweus forklarer:
-Den cellulære mekanismen er den samme
som man benytter seg av ved CAR19 T-

På hvilket stadium i utviklingsprosessen er
dere nå?
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-Vi arbeider nå intenst med å kartlegge hvilke
proteiner som kan være gode behandlingsmål
i blærekreftceller. For å få til dette samarbeider vi blant annet med noen av verdens beste
kreftforskere på The Netherlands Cancer Institute i Nederland og Weizmann Institute i Israel, og dette er utrolig inspirerende. Deretter
vil vi benytte vår teknologi for å utnytte Tceller fra friske blodgivere for å identifisere
TCR-er som kan gjenkjenne disse målene.
Hvor spesifikk er TCR-reseptoren? I en svulst
kan det være «slektslinjer» av celler som har
utviklet seg i forskjellig retning mht. aggressivitet og andre egenskaper. Det angis som «varierende histologi» på doktorsk. Vi vet også at
kreftceller bærer karakteristika fra den celletypen de utviklet seg fra, og at det i blæreveggen finnes flere ulike celletyper som en krefttype kan utvikle seg fra, ikke bare urotelceller
som er utgangspunktet for 90% av blæresvulstene i den vestlige verden. I tillegg finnes det
variasjoner som følger individet – Petters
svulster er litt forskjellige fra Kåres svulster.

Kan man finne en TCR-reseptor som spenner
over alle disse typene, eller ser man tvert
imot etter en reseptor som er individspesifikk?
Olweus:
-Vi arbeider med å finne gode mål for TCR som
finnes i blærekreftceller på tvers av individer.
Det er det mulig å gjøre. Det beste er om man i
tillegg kan finne mål som finnes i alle blærekrefttyper og ulike stadier – både aggressive
og mindre aggressive former. Det er ikke sikkert at det er mulig, og i så fall må man finne
flere mål som kan dekke flest mulig. Dette er
noe av det vi jobber mye med.

ikke 100% - den kan tolerere litt slark, og på
det viset kan bindingsspesifisitet og bindingsstyrke reguleres slik at man kan bestemme
hvor bredt eller smalt utvalg av kreftcelleborrelåser den skal binde seg til. Jo mer nøyaktig formene passer sammen, jo sterkere blir
bindingen og jo mer effektive blir T-cellene til
å drepe kreftceller, men den blir også mer kresen. Ved å åpne for litt mer slark kan man
inkludere litt flere avvik fra den perfekte formen og inkludere flere kreftcellevarianter
blant angrepsmålene til T-cellene.

Og til slutt, det som alle kreftpasienter og
deres pårørende lurer på: Når har dere håp
om å starte kliniske studier, og når tror dere
behandlingen vil kunne bli godkjent for alminnelig bruk?
Olweus:
-Jeg er en utålmodig person, men det tar dessverre mange år før man kommer så langt.
Først må man finne de rette Tcellereseptorene (borrelåsen), deretter må
metoden testes grundig i laboratoriet og i
musemodeller (blærekreftceller fra mennesker
podes inn i mus med defekt immunsystem) for
å se at den er effektiv og trygg, og først etter
det kan man planlegge kliniske studier.
Takk til Johanna og hennes forskningsgruppe,
og masse lykke til med prosjektet! 

Vi nevnte over her at T-cellereseptoren er
veldig formspesifikk og bare binder seg til
flater som har en bestemt form. Den er likevel
Johanna og hennes forskningsgruppe.
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#Landsmøtet2021:

VI RAKK DET MELLOM SMITTEBØLGENE!
Landsmøtet i Åsgårdstrand første helga i september ble et utrolig hyggelig evenement,
takket være alle som deltok!
Jeg har sagt det før, og sier det igjen: Blærekreftrammede er en særdeles hyggelig gjeng å
jobbe med og være sammen med. Vi startet
med omvisning i denne lille perlen av en by i
Edvard Munchs fotspor, beså hans lille villa
rett bortenfor hotellet med alt interiør intakt
og atelier i uthuset, og fikk presentert det ene
motivet etter det andre fra hans rikholdige
produksjon med tilhørende historier. En meget dyktig guide og et bra opplegg.

− gruppesamlinger for personer med samme
behandlingserfaring, som f.eks. BCGskyllinger, erstatningsblære, urostomi, osv.
− faglig foredrag med en fantastisk dyktig
urolog fra Drammen sykehus, Jacob Lauridsen, om diagnostikk av blærekreft - og
med en strøm av spørsmål som det var
godt for mange å få klarhet i

Jacob Lauridsen om diagnostikk til en lydhør og interessert forsamling

Guiden som fortalte om Munch holdt store plakater av
bildene hans opp mot det faktiske motivet som var
avbildet i eller rundt byen

Deretter ble selve landsmøtet åpnet. Det er
umulig å gi et fullt referat, men i stikkordsform
kan nevnes
− nye og hyggelige bekjentskaper
− gode samtaler om felles utfordringer
− gruppesamlinger for hhv. mannlige pasienter, kvinnelige pasienter og pårørende

−
− faglig foredrag om nytten av å bruke «blålys» ved diagnostikk og behandling av blærekreft, gjennom en meget nyanserende
fremstilling av tema
− faglig foredrag om hva som kan være årsak
til at kvinner med blærekreft har lavere
overlevelse enn menn med samme sykdom
− overraskelsesmarkering av styreleders
bursdag med spesialbestilt dessert og isfrontene
− nattlige debatter om seksualfunksjon etter
blærekreftbehandling (referat foreligger ikke…)
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− faglig foredrag om hvor blærekreft befinner seg i et samfunnsperspektiv
− en fullstendig overmannende farge- og
formopplevelse i Finn Schølls hage (nærmeste nabo til hotellet)
− masse nydelig mat.

hadde fått oppfylt sine forventninger eller fått
mer enn de forventet.
2. Det viktigste vi som forening jobber med
framover, er å få ut mer informasjon om vår
eksistens til andre blærekreftberørte, særlig
nydiagnostiserte.
3. Det å ha en organisasjon som skaper møteplasser for folk i samme bås og formidler
kunnskap er nyttig og viktig både for den enkelte og for diagnosegruppa i sin helhet.
Om vi får arrangert noe landsmøte neste år
bestemmer pandemien…

På en vegg i byen var denne plaketten satt opp.

Dette betyr ikke at alt var perfekt, blant annet
ble det sen servering av middag på fredag
fordi hotellet var underbemannet den kvelden, vi måtte innlosjere en del av deltakerne
på et annet hotell pga. overraskende stor interesse, og enkelte andre detaljer. Men jeg vil
fremheve tre sentrale forhold som utkrystalliserte seg:

Finn Schølls hage var et vell av farger og former

1. Ingen har meldt at de reiste fra Åsgårdstrand skuffet: alle som svarte på evalueringen

Din rettighet som blærekreftpasient

HAR DU KONTAKTLEGE?
Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid, kan
du ha rett til å få en kontaktlege på sykehuset.
Kontaktlegen har et særlig ansvar for å følge
deg opp, og være din faste medisinske kontakt
gjennom hele pasientforløpet. Kontaktlegen
skal blant annet holde seg informert om status

i behandlingen din og være tilgjengelig for deg
og helsepersonell i medisinske spørsmål. Denne informasjonen er hentet fra helsenorge.no.
Les mer her: https://www.helsenorge.no/
rettigheter/kontaktlege
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Blærebevarende behandling:

BCG – FOR BETTER OR FOR WORSE?
Blærekreftens karakteristika
Blærekreft er en lumsk og krevende sykdom.
Det er den krefttypen som oftest residiverer
som det heter på doktorsk, altså kommer tilbake. Om lag 7 av 10 pasienter opplever residiv av blærekreft. Langt de fleste av disse får
nye svulster inne i blæra. I motsetning til
andre kreftformer betyr derfor ikke «residiv» i
blærekreftsammenheng at kreftsykdommen
har spredt seg. Evnen til å danne flere svulster
enten samtidig eller etter hverandre i tid, kalles multifokalitet og er en viktig karakteristikk
for nettopp blærekreft.

deretter 6-månedersintervall inntil ett år etter
oppstart. Hos høyrisikopasienter kan vedlikeholdsbehandlingen videreføres med halvårlige
behandlinger i inntil tre år.

Lokal behandling ved ikke avansert sykdom
For de som ikke har så avansert blærekreftsykdom at de må fjerne blæra, finnes det behandling som har som mål å øke sannsynligheten for å bevare blæra og bli frisk ved å redusere tilbakekomsten av nye svulster. Slik behandling gis lokalt i blæra. Den vanligste her i
landet er skyllebehandling med BCG, altså at
en saltvannsløsning av svekkede tuberkelbasiller (tilsvarende BCG-vaksinen men ikke samme løsning) settes inn i blæra, får virke der i to
timer hvis pasienten klarer å holde væsken
inne så lenge, og tisses ut igjen i sittende stilling for å unngå søl.

De vanligste bivirkningene er
• Kvalme
• Blærekatarr
• Hyppig vannlating med ubehag og smerter.
Dette kan ramme inntil 90 % av pasientene.
• Betennelsesreaksjoner i prostata
• Forbigående reaksjoner i hele kroppen som
lavgradig feber, influensalignende symptomer og generelt ubehag

Mange anbefales å bruke klorin til å desinfisere toalettet etter bruk og hvis man får søl av
væsken på hud eller klær, og man kan gjerne
legge på lokket når man trekker ned i doen.
Behandlingen gis som induksjonsbehandling
(oppstartsbehandling) en gang hver uke i 6
uker, deretter opphold i ca. 3 mnd før man får
vedlikeholdsbehandling med ukentlige skyllinger i tre uker. Vedlikeholdsbehandlingen
gjentas med samme intervaller i et halvt år,

-Resultatet av dette er at man blir godt kjent
med personalet på urologisk poliklinikk…
Bivirkninger
Pasientene rapporterer at bivirkningene av
BCG-behandlingen er veldig varierende fra
person til person. Noen merker nesten ingenting, andre blir så syke eller får så store smerter at de rett og slett må stanse behandlingen.

Det er også ganske vanlig å få
• Feber over 38,5°C
• Muskelsmerter (myalgi)
• Diaré
Det er vanlig at bivirkningene øker litt i intensitet med antall behandlinger.
Den aller verste bivirkningen man kan få, er
infeksjon i hele kroppen (systemisk) av BCGbasillene. Inntil man oppdager at det er dette
som er årsaken kan man bli nokså syk, men
siden basillene er spesielt utvalgt for å være
følsomme for behandling er det ikke en farlig
infeksjon så lenge man kommer raskt i gang
med å behandle den – det tar bare veldig lang
tid. Man må stå på en spesiell type antibiotika
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i et halvt år for å være sikker på å bli kvitt infeksjonen.
En annen nokså besværlig bivirkning som noen
få har meldt om, er leddsmerter, ofte i knærne men også andre ledd.
Effekt
Ulike studier gir litt ulike tall, men den Europeiske Urologorganisasjonen EAU sier at mellom 50 og 70% av de som behandles, responderer på behandlingen ved å ikke få flere tilbakefall. 30-50% får altså tilbakefall etter BCG,
og noen, 10-15%, vil tvert imot få residiv som
er mer aggressive enn tidligere.
Virkemåte og respons-markører
Vi vet ikke så mye om hvordan BCG fungerer
annet enn at den setter i gang en uspesifikk
immunrespons i blæreslimhinna som bidrar til
å fjerne celler som er i ferd med å utvikle seg
til kreft. Nyere forskning, blant annet en studie fra Singapore i januar i år hvor man sammenlignet respondenter og ikke-respondenter, fant at noen spesielle typer immunsystem-celler var ulikt fordelt mellom disse to
gruppene (og nå kommer noen tekniske termer som ikke er ment å forstås, men som man
enten kan slå noen i hodet med eller som kan
bli liggende til senere bruk):
En celletype som kalles non-Treg CD4+FOXP3- Tceller hadde økt etter BCG-behandling i vev
fra respondenter men ikke hos ikkerespondenter, mens CD4+FOXP3+ Treg-celler
ikke viste noen endring etter behandling i
noen av gruppene. (Treg kalles også «regulatoriske T-celler», hvis noen ønsker å google.)
På samme vis var non-exhausted (T-celler kan
innta en tilstand av «exhaustion» – utmattelse
- hvor de ikke fungerer som normalt fordi de
blir «overanstrengt», men her observeres
altså det motsatte) eller aktive CD8+PD-1- Tceller tydelig anriket i blæreslimhinne fra respondenter etter BCG-behandling, mens
CD8+PD-1+ T-celler, derimot, var klart oppregu-

lert i ikke-respondenter.
Her ser det altså ut som om man er på sporet
av noen markører for respons på BCGbehandling. Det er fint, for da kan man raskt få
de som ikke responderer over på annen behandling framfor å fortsette med noe som ikke
virker.
Immunterapi + BCG = sant?
Den observante og beleste leser har sikkert
også lagt merke til den lille etterslengen «PD1+» eller «PD-1-». Pluss- eller minustegnet
oppe i hjørnet viser tilstedeværelse eller fravær. PD-1-betegnelsen går igjen når man leser
om moderne immunterapi mot kreft fordi
mange av de godkjente medikamentene retter
seg inn mot nettopp denne reseptoren (proteinet) på cellene og griper inn i dennes virkemåte. Det betyr at det kan være gunstig å gi
immunterapi sammen med BCG-behandling til
noen pasienter: Ved å gi anti-PD-1-behandling
kan man motvirke eller omgå behandlingsresistens mot BCG hos opprinnelig ikkeresponderende blærekreftpasienter og altså få
mer ut av skyllebehandlingen. Dette foregår
det nå egne studier på.
Spennende? Ja visst! Kanskje vi kommer dit en
gang at fjerning av blærer blir noe veldig sjeldent?
Andre lokale behandlingsformer
Det finnes alternativer til BCG. Man kan få
instillasjoner av en cellegift som kalles
Mitomycin C. Den brukes helst på personer
med de aller snilleste svulstene. BCG er muligens litt mindre dyrt enn mitomycin, og den er
dessuten litt mer effektiv når det gjelder å
hindre utvikling av mer aggressiv sykdom.
Man kan også få noe som heter «Synergo»
hvis man vil gå på Aleris og betale godt. Synergo er samtidig instillasjon av mitomycin og
lokal oppvarming av blæreslimhinna ved at
man setter inn en liten probe som sender ut
mikrobølger mens mitomycinen er i blæra. På
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den måten økes cellenes opptak av mitomycin
og behandlingseffekten øker. NICE (National
Institute for Health and Care Excellence i England) har gitt følgende anbefaling vedrørende
bruk av Synergo:
1 Anbefalinger
1.1 Synergo viser lovende resultater for behandling av høyrisiko ikke-muskelinvasiv blærekreft som ikke har respondert på eller som
har residivert etter BCG-behandling, eller når
pasienten ikke kan eller vil motta BCGbehandling. Det er imidlertid ikke nok bevis av
god kvalitet til å støtte rutinemessig bruk. Synergo skal kun brukes med spesielle ordninger
som skissert av NICEs veiledning for intervensjonsprosedyrer for intravesikal mikrobølgehypertermi og kjemoterapi for ikkemuskelinvasiv blærekreft.
1.2 Det anbefales forskning på fordelene og
kostnadene ved Synergo for høyrisiko ikkemuskelinvasiv blærekreft. Dette er for å adressere usikkerheten i evidensgrunnlaget og
informere en revidert kostnadsanalyse for å
vurdere effekten av Synergo på cystektomifrekvenser eller gjentatte cystoskopier hos
personer som ikke kan få cystektomi. Fordi
randomiserte kontrollerte studier er utfordrende i denne pasientpopulasjonen, anbefales
ytterligere innsamling og analyse av observasjons- og NHS-revisjonsdata.

NICE anbefaler altså ikke rutinemessig bruk før
man har fått mer forskningsdata. Inntil videre
må denne behandlingen dermed kjøpes privat.

med lunkent vann kan ta vekk litt av smerten.
NAV-støtte til å installere et slikt toalett foreligger; ta kontakt med Blærekreft Norge for
mer info.
Mange opplever at blærekapasiteten blir redusert etter BCG-behandling, antagelig fordi
slimhinna, som normalt har blitt sår og vond
etter behandlingen, gror mens den er i sammenfoldet tilstand. For å motvirke dette kan
man prøve å holde blæra så full av urin så
lenge man klarer slik av blæreslimhinna gror
mest mulig i utspilt tilstand.
Hvis man får kløe i underlivet etter BCGskyllinger kan denne reduseres med Xylocaingel (reseptbelagt) eller -salve (kjøpes uten
resept).
Etter at BCG-behandlingen er avsluttet, sliter
mange med sår og vond blære. Dette kan man
forsøke å lindre med «Tectyl-behandling» av
blæra: Oppå cellene i slimhinna ligger det et
lag av lange karbohydratkjeder, kalt glycosaminoglycaner og proteoglycaner (GAG-laget).
GAG-laget danner en slimbarriere mellom
cellene og urinen. Dette slimlaget blir ofte
ødelagt av BCG-behandlingen men kan i noen
tilfeller restitueres. Den viktigste bestanddelen av GAG-laget heter kondroitinsulfat. Det
finnes flere medikamenter som tilfører dette
stoffet til blæra: Gepan, Uracyst og Ialuril er
noen av dem. Noen får god effekt av dette,
andre ikke.

Hvis personalet glemmer å legge et håndkle
over underlivet ditt mens de klargjør utstyret
etter at du har kledd av deg og ligger klar, er
det glade for en liten påminnelse om å hente
et slik at din bluferdighet ivaretas!

Pasientkortet
«BCG-medac» er BCG-mykobakterier som
brukes til behandling av blærekreft. Det er
rapportert at behandlingen kan føre til en
latent (skjult) BCG-infeksjon som kan vedvare i
flere år. Slike latente infeksjoner kan blusse
opp og føre til systemisk infeksjon, spesielt
etter infeksjoner i omkringliggende vev eller
andre steder i kroppen.

Mange tisser barberblader etter BCGbehandling. Et toalett som dusjer underlivet

Det er utviklet et pasientvarslingskort for å
støtte påvisning av alvorlig systemisk BCG-

Lure tips og triks
Det er enkelte ting som kan være verdt å vite
om BCG-behandling før man starter:
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infeksjon. Pasientvarslingskortet vil inneholde
en kort beskrivelse av symptomene på en
systemisk infeksjon og en kort melding til annet helsepersonell som ikke er direkte involvert i behandlingen med BCG-medac og om
risikoen for at BCG-infeksjoner kan oppstå.
Pasientvarslingskortet legges ved emballasjen,
og pasienten bør ha med seg kortet til enhver
tid og vise det til alle leger de er i kontakt med
for å sikre egnet behandling i tilfelle systemisk
infeksjon.
Pasienten selv eller pasientens fastlege anbefales å legge inn opplysninger om gjennomgått
behandling med BCG-medac i Kjernejournal
under Sykdomshistorikk og evt. under Kritisk
informasjon: https://minhelse.helsenorge.no/
sykdom-og-kritisk-info

behandling har vi et likemannsapparat (bestående av begge kjønn) som sitter klare. De har
egenerfaring med BCG og vet hvordan behandlingen foregår og oppleves. De har ikke
medisinsk bakgrunn, de vet ikke hvordan du
vil respondere eller hvilke bivirkninger du vil
oppleve, men de forstår hva du gjennomgår
og kan støtte deg i det du opplever. Ring
97323230 så hjelper vi deg videre.
Jens Vidar er en av
våre dedikerte likemenn med «spesialkompetanse» på
BCG-behandling.

Likemenn
Hvis du trenger noen å snakke med om BCG-

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.

DELT HEMATURIKODE I ICPC-2
Alle vet at sykehuslegene har sitt eget kodeverk for alle typer sykdommer og tilstander
som de bruker i journalene. Ikke alle vet at
fastlegene har et helt annet kodeverk som de
bruker, og som ennå ikke kommuniserer med
sykehuslegenes system.
I fastlegenes kodeverk har blod i urinen, hema-tu-ri, en og samme kode enten det er synlig blod eller ikke-synlig blod det er snakk om.
Synlig blod i urinen gir begrunnet mistanke
om blærekreft og skal lede til henvisning til
standardisert pasientforløp for blærekreft. Det
skjer altfor ofte ikke.

Vi mener at dersom fastlegenes kode ble delt i
to, en for synlig og en for ikke-synlig blod i
urinen, ville de lettere se at dette er to ulike
symptomer som skal behandles ulikt. Man
kunne også følge den enkelte pasient fra første legetime med symptomer på blærekreft, og
videre gjennom systemet. Dette ville sikre en
større bevissthet om blærekreft hos fastlegene og raskere diagnostikk av særlig kvinner,
samt et mer helhetlig forløp for alle.
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Styreleder har ordet:

RUNES HJØRNE
Nå nærmer vi oss utgangen av 2021 og Blærekreft Norge har allerede eksistert som forening i over 2 år. Medlemstallet er stigende og
vi er NESTEN der hvor vi er store nok til å være
berettiget til støtte fra staten.
For det nye året som kommer håper vi at pandemien som har medført store utfordringer
med hensyn til fysiske møter vil - om ikke helt
forsvinne - i det minste utvikle seg til å bli
mindre farlig for de som smittes slik at vi igjen
kan møtes, enten nasjonalt eller lokalt. Vi savner å møte våre medlemmer over en kaffekopp - det blir ikke det samme å møtes på
nettet.
Når det er nevnt - vi har gjennomført mange
møter, blant annet på onsdagskaféene våre
som skjer over internett. Det er givende møter
som både er faglige og hvor vi prater om løst
og fast. Her er det heldigvis ingen antallsbegrensninger. Til alle kreftpasienter og pårørende uansett kreftdiagnose - la oss håpe på

enda flere gjennombrudd på feltet kreftforskning og -behandling.
Jeg vil gjerne rette en
spesiell takk til Ranveig
som gjør en kjempejobb
med å holde oss a jour med det siste og til de
andre medlemmene i styret som alltid er positive og villige til å ta et tak for foreningen. Sist
- men absolutt ikke minst - til de av våre medlemmer som er villige til å bruke noe av fritiden på diverse grupper og undersøkelser i regi
av foreningen Blærekreft Norge. Vi setter stor
pris på innsatsen.
Til slutt vil jeg ønske alle våre medlemmer

God Jul og Godt Nytt År!
-Rune -

Årsmøte og landsmøte i 2022:

HELT ELLER DELT? INGEN VET
Gjennom to år nå har vi utviklet en ny måte å
gjennomføre årsmøtet vårt på, ved å bruke et
skjema som kan fylles ut på nett eller papir.
Dette har gjort at vi på en tilfredsstillende
måte har kunnet gi organisasjonens medlemmer den demokratiske styringsrett som de har
krav på, uten å utsette folk for smitterisiko. I
tillegg klarte vi i 2021 å smette inn et fysisk
landsmøte med faglig og sosialt innhold som
dere så annet sted i dette nyhetsbrevet.

Hvordan dette blir i 2022 vet vi åpenbart ikke
ennå. Vi var i gang med å planlegge et mer
tradisjonelt landsmøte med et fysisk årsmøte
som del av det slik vi har tradisjon for, men i
skrivende stund vet vi ikke om det blir mulig.
HVIS det blir mulig, blir det helga 25. – 27.
mars (evt. helga etter), i Gardermoenområdet. Hvis det fremdeles er smitterestriksjoner
da, blir årsmøtet avholdt skriftlig (via skjema),
og den fysiske samlinga utsatt til pandemien
igjen tillater samlinger. 

12

Organisasjonsliv:

LANDSOMFATTENDE MØTESERIE HØSTEN 2021

Da landsmøtet var vel overstått og pandemien
fortsatt hadde et glipptak på samfunnet, klarte vi å få presset inn en møte-turné som var
innom 12 steder fra Tromsø og nedover: Narvik, Bodø, Molde, Bergen, Stavanger, Skien,
Tønsberg, Bærum, Askim, Skedsmo og Hamar.
Vi klarte dessverre ikke å få med Trondheim,
Oslo eller Fredrikstad som er steder vi har
vært før og har en del medlemmer, men vi
gjorde så godt vi kunne med den tida og de
ressursene vi hadde. Det er flere andre steder
vi også gjerne skulle holdt møter.
En ting er sikkert: Alle møtene ble veldig hyggelige! Det var varierende oppmøte, men det
var en god blanding av «gamle kjente», folk
som hadde hatt blærekreft lenge men ikke
kjent til oss, folk som hadde vært medlem
lenge men aldri fått vært på noe treff, helt
nydiagnostiserte pasienter, menn og kvinner,
med og uten egen blære i behold.
Noen av de stedene vi besøkte var nye, som
Askim, Molde og Narvik. Andre steder, som
Stavanger, Hamar og Bergen, kom vi til et
nokså etablert miljø hvor noen møtte hverandre med «takk for sist».
En nytteverdi som kanskje ikke dere tenker på,
er at vi fikk opprettet kontakt med og prøvd ut

nye møtelokaler rundt omkring. Vi henvendte
oss nokså systematisk til lærings- og mestringssentraene på sykehusene, og de aller
fleste steder var det veldig vellykket. Kontakten med personalet var veldig god, vi fikk
mange steder sådd en tanke om at «jo, kanskje blærekreftberørte trenger et mestringskurs etter å ha fått diagnosen? Hm…»
En annen nytteverdi var kontakten med
mange nye, dyktige urologer som tok av fritida
si og stilte opp for oss. Jeg har sett både tidenes vakreste blærekreftpresentasjon (Bodø),
jeg har snakket med kanskje den dyktigste
«bløtdelsmekanikeren» vi har i landet - en
humoristisk og folkelig tilnærming til den
avanserte og høyspesialiserte kirurgien som
foregår i bekkenet på mange blærekreftpasienter, urologer som tør å ta i litt kilne temaer
som seksualitet (Hamar), og urologer som ser
på blærekreftpasientene som sine venner
fordi de har den hele og fulle oppfølgingen av
samtlige av disse pasientene på sin arbeidsplass (Molde).
Det som tok mye tid, var å få ut informasjon
om møtene. Med endrede medievaner mister
vi etablerte plattformer som papiravisenes
kunngjøringsspalter – de når veldig få perso-
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ner, og får nye – som sosiale media. Nettavisannonser er meget arbeidskrevende for oss og
høyt priset, så de falt helt ut. Vi endte med å
promotere møtene via facebook og fikk nesten 120 000 lesere på våre betalte annonser
der. Vi forsøkte å få inn redaksjonelle saker
om blærekreft i flere region- eller lokalaviser,
men fikk treff i bare to: Fremover i Narvik og
Smaalenene i Østfold.
Vi håper at vi med denne møteturneen har
fått sagt klart ifra at vi ønsker å være tilstede
over hele landet, vi møter blærekreftberørte
der de er så langt vi rekker, og prøver å blåse
nytt liv i de lokale gruppene etter lang tid med
lite sosialisering på grunn av den fysiske avstanden vi har måttet holde. 

Møtet i Tromsø får stå som illustrasjon på høstens
møteturne. God avstand, hyggelig prat, meningsfullt
tema. Her har vi nettopp hørt om UNNs bruk av robotkirurgi ved konstruksjon av erstatningsblære.

Facebook-oppslaget fra artikkelen om Bjørn Røen, en av våre likemenn på erstatningsblære, i Smaalenene Avis 10. okt.

Har du blitt behandlet med BCG?

Les om pasientkortet som du alltid skal ha med deg
på s. 9-10!
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FRAMTIDIGE PLANER
På grunn av plassproblemer skal jeg bare i
stikkordsform nevne litt om hva som er på
gang framover:
TEMA for arbeidsåret 2022 er «Reservoarløsningene», altså de to urinavledningsformene som ikke krever pose på magen. De trenger
å bli mer kjent, og det vil vi jobbe med utover i
2022.
TEMA for 2023 er allerede bestemt til å være
«Infeksjoner». Både i forbindelse med (feil-)
diagnostikk, undersøkelser, operasjoner og
livet etterpå er infeksjoner er stadig tilbakevendende tema. Det vil vi se nærmere på da.
Vi vil følge arbeidet til våre nyoppnevnte brukerrepresentanter til den europeiske urologassosiasjonen EAU. De skal bidra med pasientenes syn og verdier inn i EAUs arbeid med
retningslinjer for urologers diagnostikk og
behandling av blærekreft over store deler av
verden.
Styret har laget utkast til en 5-årig strategi- og
handlingsplan. Denne skal vedtas på årsmøtet
og vil bli et viktig grunnlagsdokument for vårt
arbeid de neste årene. Mer om dette over
nyttår.
Vi er i samtaler med et forskningsmiljø innen
psykologifeltet om et pilotprosjekt vedrørende
psykososial oppfølging av blærekreftberørte.

Vi er i samtaler med et annet forskningsmiljø
som jobber med livskvalitetsstudier, og håper
de kan starte kartlegging av blærekreftpasienters livskvalitet etter hvert.
Kreftregisteret jobber med å skaffe finansiering til å opprette et eget kvalitetsregister for
blærekreft. Blærekreft er den eneste av de
store kreftformene som ikke har eget kvalitetsregister i Kreftregisteret. Vi kan derfor ikke
sammenligne kvaliteten mellom ulike behandlingssteder eller behandlingsformer – ennå.
Hvis mulig vil vi forsøke å støtte Kreftregisterets arbeid med dette.
Vi vil jobbe videre med å få til en ordning hvor
nye pasienter får vite om vår eksistens, slik at
de slipper å møte diagnosen med en stor ensomhetsfølelse i tillegg til den eksistensielle
trusselen som en kreftdiagnose innebærer. 

Blærekreft Norge
 Org.nr.: 924 118 016
 Adr.: Gamle Hadelandsv. 72, 2032 Maura
 Tlf.: 97 32 32 30
 Epost: kontakt@blaerekreftnorge.no
 Bankkonto: 3207.30.45648
 VIPPS: 24 11 19
 Webside: https://blaerekreftnorge.no/
Styret i Blærekreft Norge 2021/2022:

God jul og godt nytt år!
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Pass på dere selv og hverandre, og ta kon-

Skribent: Ranveig Røtterud

takt hvis dere har noe på hjertet!

Mvh. Ranveig
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