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Dette er et infoskriv som sendes til alle som har meldt sin interesse for å være med i blærekreftnettverket. Vær vennlig og ta 

kontakt dersom noe ikke er som det skal, eller ved spørsmål. 

 

Blærekreftdagen 2015  
Quality Hotel Fredrikstad tirsdag 5. mai: en 
usedvanlig vakker bukett av mennesker som vet at 
livet er skjørt og plutselig kan være over. –Og, at 
noen hjelpere er mer viktige enn andre når det 
gjelder å sikre et langt liv. 

Blærekreftforeningens delegasjon ordner seg til i 
en krok av foajeen. De lader våpnene fulle av 
ammunisjon, og på gitt signal går de til 
frontalangrep. Nå skal det bli en forandring! 

Enkeltvis eller i grupper lunter allmennlegene 
rundt og strekker på bena mellom kursbolkene i sin 
Allmennmedisinske Våruke. «Værsågod!» «Nå, hva 
er dette? Ubudne gjester fra industrien som vil 
selge noe? Nei så menn, det er fra Blærekreftfore-
ningen? Det var sjelden kost. Takk! Hva står det 
her, da?» 

 

De fleste vi delte ut våre små Forglem-oss-ei-kort 
til (et brettet visittkort med komprimert informa-
sjon om blærekreft og hva som skal stå på 
henvisningen til urologene) virket fornøyde da de 
forsto at det vi ga dem var saklig informasjon og 
ikke reklame. Noen takket hjertelig, noen slo av en 
prat. Noen avslo høflig men bestemt, og en ga oss 
en god historie for ettertiden. Han hadde spurt, og 
fått et kort svar på hva denne utdelingen var godt 
for før han repliserte, kanskje litt ukonsentrert: 
«Blærekreft? Nei takk, jeg er lege!»  

-Hadde det nå bare vært så enkelt at man kunne 
takke nei til blærekreft på bakgrunn av yrkesvalg.  
 

 
Men uansett, vi fikk delt ut nær innpå 250 kort. Det 
er ett kort pr. 20. fastlege. Ikke akkurat full 
dekning, men på slike kurs treffer man for det 
første mange yngre leger som kanskje ikke er så 
erfarne og derfor trenger kunnskapen, videre 
treffer man leger som er faglig interesserte i 
oppdatering hvor en slik liten sak faktisk risikerer å 
bli lest. For det tredje jobber nok mange av disse i 
et fellesskap sammen med andre fastleger. Så vi 
forbeholder oss retten til å si at rent subjektivt 
bedømt så var aksjonen vellykket. Tusen, hjertelig 
takk til alle som stilte opp og hjalp til!  
 

 
Deler av innsatsstyrken i Fredrikstad: Marian 
Henriksen, Stine Buan, Ranveig Røtterud og Birger 
Andersen. 
 
En bivirkning av aksjonen, og en positiv sådan, var 
at vi fikk en god prat med han som dagen etter ble 
valgt til ny president i Norsk Forening  for Allmenn-
medisin, Petter Brelin. Diskusjonen viste at vi og 
fastlegene kanskje ikke er enige i ett og alt, men at 
informasjon om pasientenes opplevelser kan bidra 
til å endre legenes oppfatninger om enkelte ting.  
 

Forglem-oss-ei-aksjonen videre 
 Forglem-oss-ei-aksjonen var imidlertid ikke over 
med utdelingen i Fredrikstad. Nå rett før jul har vi 
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sendt ut visittkortet vårt sammen med årets siste 
utgave av Utposten, fastlegenes eget tidsskrift. 
Utsendelsen kom i etterkant av to helsides 
annonser i hhv. Dagbladet og Magasinet, som hver 
på sitt vis fortalte at mange fastleger håndterer 
pasienter som kommer med symptomer på 
blærekreft, feil. Vi håper dette får økt fastlegenes 
bevissthet rundt blærekreft.  

Hvis dere vil sikre at en bestemt fastlege får vårt 
lille kort, kan dere fremdeles få sendt det til 
vedkommende ved å sende en konvolutt, ferdig 
frankert og med legens navn og adresse skrevet på, 
til foreningens kontor (Blærekreftforeningen, 
Gamle Hadelandsv. 72, 2032 Maura), så putter jeg 
et kort nedi og sender til fastlegen for dere.  

 

HELSEPOLITIKK 

Brukerrepresentant i 
Forskningsrådet 

Forskningsrådet, som holder orden på de statlige 
midlene til forskning, utarbeider ulike forsknings-
programmer med programplaner som definerer 
hvilke temaer eller saker som skal få penger innen 
et gitt forskningsområde. Ettersom årene har gått 
har det blitt flere og flere slike programmer som 
ivaretar hvert sitt lille samfunnsområde, og nå 
hadde tiden blitt moden for en gjennomgang av 
helseområdet. Politisk ledelse bestemte at mange 
mindre forskningsprogrammer skulle samles i fire 
nye og større programmer, og planene for disse 
programmene skulle utarbeides på nytt. En slik 
programplan gir altså føringer for hvilke 
forskningsprosjekter som skal prioriteres foran 
andre i kampen om pengene, og er derfor av stor 
betydning.  

Gjennom medlemskapet i FFO (Funksjons-
hemmedes Fellesorganisasjon) fikk vi invitasjon til 
å foreslå en brukerrepresentant i et av utvalgene, 
og fikk inn undertegnede i utvalget som skulle 
utarbeide en programplan for klinisk forskning. 
Den ferdige programplanen heter egentlig 
«Program for god og treffsikker diagnostikk, 
behandling og rehabilitering» men kalles bare 
GODBEHANDLING. Det var fint og nyttig å kunne 
være med i dette arbeidet, se hvordan et slikt 
program utarbeides og komme med  noen innspill 
her og der.  

Eksempelvis var det utvalgsleders oppfatning at 
programmet eksklusivt skulle omfatte klinisk 
forskning, altså forskning på mennesker eller 
menneskelig materiale. Dette skaper et problem 
når det gjelder utvikling av bedre diagnostiske 

metoder. Slike er nesten alltid basert på 
grunnforskning, og dersom dette ikke tillates 
innenfor programmet har man avskåret seg fra en 
viktig del av programmets dekningsfelt. Dette 
kommer da også godt fram i mange av 
høringsuttalelsene til programmet, at avgrens-
ningen mot grunnforskning oppfattes som et prob-
lem for flere. Høringsuttalelsene ligger på nett for 
de som vil se: http://www.forsknings 
radet.no/prognettbehandling/Nyheter/Kommentar
er_til_nye_helseprogramplaner/1254012735025/p
1254012355448 

Og her ligger programplanen som var ute på 
høring: http://www.forskningsradet.no/prognett-
helsevel/Nyheter/Onsker_kommentarer_til_nye_h
elseprogramplaner/1254010840230&lang=no 

En utfordring for den som representerer brukerne i 
et slikt utvalg er å trenge gjennom de etablerte 
strukturene som ligger der fra fagmiljøene. Skal 
«pasientens helsevesen» bli en realitet, må den 
medisinskfaglige strukturen utfordres på om den 
virkelig følger og fremmer pasientenes perspek-
tiv(er) og interesser. 

Hva er så pasientenes perspektiv? Hvis jeg får lov 
til å teste en tanke vil jeg gjerne ha 
tilbakemeldinger på følgende utsagn; Pasientens 
syn på helse følger ikke legenes inndeling i 
organsystemer og årsaksforhold; pasientens 
perspektiv følger denne prioriteringen: 

1. smertelindring eller –forebygging (at det 
ikke gjør vondt) 

2. funksjon og mestring (at kroppen fungerer 
som den skal så jeg får gjort det jeg vil) 

3. diagnose, ikke som krav om en medisinsk 
korrekt betegnelse men som 
rettighetspremiss (hva har jeg krav på) og 
planleggingsverktøy på kort og lang sikt 
(hva må jeg være forberedt på). 

Er dere enige eller uenige? Send kommen-
tarer til meg på foreningens postadresse 
eller epostadresse, se kontaktinfo i egen 
ramme helt bakerst.  
 
 
 
 
 

http://www.forskningsradet.no/prognett-helsevel/Nyheter/Onsker_kommentarer_til_nye_helseprogramplaner/1254010840230&lang=no
http://www.forskningsradet.no/prognett-helsevel/Nyheter/Onsker_kommentarer_til_nye_helseprogramplaner/1254010840230&lang=no
http://www.forskningsradet.no/prognett-helsevel/Nyheter/Onsker_kommentarer_til_nye_helseprogramplaner/1254010840230&lang=no
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DET MEDISINSKE HJØRNET 
Mange pasienter sliter med infeksjoner i 
urinveiene, enten det er i egen blære eller i 
nykonstruerte urinavledninger. Fra overlege Dag 
Berild på Infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål 
har vi fått følgende «oppskrift» på riktig 
håndtering av urinveisinfeksjoner. 
 
 
 
 

Pasientveiledning ved 

urinveisinfeksjoner (UVI) 
Dag Berild, overlege dr.med., Infeksjonsavdelingen, Oslo 
universitetssykehus. 

Årsaker 
Vi er alle kolonisert med tarmbakterier i huden 
rundt urinveiene. Hos kvinner kommer bakteriene 
lettere opp i blæren enn hos menn, derfor har 
kvinner flere UVI enn menn. Til gjengjeld øker 
forekomsten av UVI hos menn med stigende alder 
og økende størrelse av prostata. Urinveis-
infeksjoner forekommer ofte hos pasienter som er 
operert i urinveiene. Etter en operasjon er det ofte 
uregelmessigheter i blæreslimhinnene (arrvev etc.) 
som gjør at bakteriene fester seg lettere til 
blæreveggen enn til en glatt slimhinne. Man får 
også lettere urinveisinfeksjon hvis man har 
urinveiskateter fordi bakteriene går langsmed 
utenpå eller inni kateteret og opp i blæren. De 
vanligste bakteriene er E.coli (70 %),  Klebsiella og 
enterokokker. Proteus og andre ses sjeldnere.  

Ord og uttrykk 
Asymptomatisk bakteriuri: Defineres som 
bakterier i urinen hos pasienter uten kroppslige 
symptomer (dvs. uten feber, sykdomsfølelse, 
hyppig vannlating eller smerter ved vannlating). 
Alle med urinveiskateter, over 50 % av alle eldre 
damer og mange eldre menn har bakterier i urinen 
uten at det gir symptomer. Dette skal normalt ikke 
behandles med antibiotika. Asymptomatisk 
bakteriuri skal kun utredes og behandles hos 
gravide og pasienter som skal til urologiske inngrep 
som medfører slimhinneblødning.  

Puss i urinen, stram lukt og grumsete urin er ofte 
ikke symptomer på UVI men på asymptomatisk 
bakteriuri. 

Nedre UVI: Dette er hovedsakelig cystitt 
(blærebetennelse) som gir sviende og hyppig 
vannlatning, sjelden feber. Akutt prostatitt (infek-
sjon i prostata) og uretritt (betennelse i urinrøret) 
omtales ikke her.  
Øvre UVI: Akutt pyelonefritt (nyrebekken-
betennelse). 
Ukomplisert UVI: Cystitt hos en ikke gravid, fertil 
kvinne uten anatomiske endringer i urinveiene. 
Komplisert UVI: Pyelonefritter (nyrebekkenbeten-
nelser), UVI hos barn, UVI hos gutter og menn, 
infeksjoner pga. passasjehinder i urinveiene, ved 
anatomiske forandringer i blæren f.eks. etter 
operasjoner, og ved rest-urin i blæren pga. dårlig 
blæretømming. 
Kateter-assosiert UVI: Kateterassosiert bakteriuri 
uten symptomer skal kun behandles hos gravide og 
pasienter som skal til urogenital kirurgi/ instrumen-
tering. Hvis en pasient med urinveiskateter blir 
dårlig med feber og tegn på blodforgiftning skal 
det tas bakteriologisk prøve av urinen og 
blodkulturer. Det viktigste er å skifte kateteret og 
vurdere indikasjon for dette. Hvis det er en 
infeksjon gis en dose antibiotikum før man fjerner 
eller evt. bytter kateteret.  

Symptomer 
Nedre UVI: Ved cystitt er det vanlig med hyppig og 
sviende vannlatning. Pasientene har ofte akutt 
vannlatingstrang og kan føle trykk over blæren og 
at blæren er full selv om de nettopp har latt 
vannet. Noen ganger ses blod i urinen. Prostatitt 
kan gi liknende symptomer. 
Øvre UVI: Ved akutt pyelonefritt ses feber og 
frostanfall med smerter i lenderegionen. Dette kan 
utvikle seg raskt i løpet av få timer eller dager og 
forekommer også hos pasienter som ikke har hatt 
forutgående symptomer på UVI. Pasienten kan 
være kvalm og kaste opp og ha både diaré og 
forstoppelse. Ved undersøkelse er det typisk 
bankeømhet over nyrene.  

Diagnostikk 
Man kan påvise bakterier med mikroskopi, men i 
praksis undersøker man urinen med «stix». Det er 
plaststrimler som påviser bakterier i urinen 
biokjemisk med en sensitivitet (følsomhet) på 75-
95 %.  Ved ukomplisert UVI (altså cystitt hos en 
ikke gravid, fertil kvinne uten anatomiske 
endringer i urinveiene.) behandler man oftest uten 
å sende urinen til dyrking for bakterier. Ved 
pyelonefritt, ved kompliserte og ved gjentatte UVI 
skal legen sende urinen til bakteriologisk 
undersøkelse slik at man kan skreddersy 
antibiotikabehandlingen. Ved feber og mistanke 
om pyelonefritt tar man også bakterieprøve fra 
blodet (blodkulturer). 
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Behandling 

Uspesifikk behandling 
Hvis man er dehydrert (uttørket) skal man ha 
væske, og ved smerter gis Paracet eller andre 
smertestillende. 

Antibiotikabehandling 

Asymptomatisk bakteriuri: Skal kun behandles hos 
gravide. Hos andre fører bare antibiotika-
behandling til endring av den normale bakterie-
floraen med fremvekst av sjeldne og antibiotika-
resistente bakterier og andre bivirkninger. 

Ukomplisert UVI (cystitt hos ikke-gravide kvinner): 
Tre dagers kur med enten nitrofurantoin 
(Furadantin), amoksicillin, trimetoprim-sulfa 
(Bactrim), trimetoprim, eller pivmecillinam 
(Selexid).  
Ciprofloxacin (Ciproxin) og ofloxacin (Tarivid) er 
reservert til kompliserte UVI i Norge. 

Komplisert UVI: Utenfor sykehus gis ofte Bactrim, 
Selexid eller amoksicillin, av og til Ciproxin. I 
sykehus gis ofte en kombinasjon av ampicillin og 
gentamycin som justeres etter bakteriefunn i urin 
eller blod. Behandlingstiden forlenges noe, oftest 
til 7-8 dager, sjelden lengre. 

Annen behandling: I Norge bruker mange 
metenamin (Hiprex) forebyggende. Det har liten 
effekt hos pasienter med kateter pga. kort 
oppholdstid i blæren. Det er tvilsomt om det har 
effekt hos andre da det krever at urinen er surgjort 
hvilket er praktisk vanskelig, men samtidig inntak 
av C-vitaminer kan forsøkes. Tranebærsaft eller -
tabletter kan nedsette E.coli-bakterienes feste i 
blæreslimhinnene, men oversiktsartikler fra 
Cochrane over Hiprex og tranebær sier at det ikke 
er dokumentert forebyggende effekt. Hos 
postmenopausale kvinner med atrofiske slimhinner 
kan hormonbehandling være et alternativ. 

Når skal man behandle? De fleste tilfeller av 
ukomplisert cystitt går over i løpet av en uke, men 
man gir vanligvis antibiotikabehandling i 3 dager 
for å korte tiden med symptomer. Ved komplisert 
UVI gis antibiotika i 7 dager. 

Når skal man ikke behandle? Man skal ikke 
behandle asymptomatisk bakteriuri unntatt hos 
gravide og ved urologisk kirurgi (se over). 

Hva skal man som pasient spørre legen om?  
Spør legen om det er manifest (sikker) infeksjon 
ELLER asymptomatisk bakteriuri, og om behand-
lingen følger de nasjonale retningslinjene for 
antibiotikabehandling.  D.B. 

Med det samme tar vi med en liten epistel om det 
som av mange oppfattes som en vidunder-
blodprøve i infeksjons-sammenheng; 
 

CRP 
Vi starter med et par definisjoner: En 
betennelsesreaksjon, også kalt inflammasjon, er 
kroppens generelle reaksjonsmønster ved nesten 
alle typer vevsskader, enten det kommer fra et 
slag, en kniv eller en bakterie. En infeksjon er et 
«angrep» fra sykdomsfremkallende mikroorgan-
ismer som bakterier, virus, sopp, amøber etc. 
Sammenhengen mellom disse to forholdene blir 
da: Når en infeksjon er i gang blir vevet i området 
skadet og dermed utvikles det en betennelses-
reaksjon på stedet, som kroppens svar på skaden. 

CRP, C-Reaktivt Protein, er en blodprøve som 
særlig brukes ved diagnostikk av infeksjoner. Blod 
til analyse kan tas ved et stikk i fingeren og kan 
analyseres raskt, noe som gjør prøven anvendelig 
og mye brukt både i allmennpraksis og i sykehus.  

Nivået av CRP stiger når en betennelsesreaksjon 
begynner i kroppen. CRP-nivået øker ved mange 
typer betennelsesreaksjoner, både ved infeksjoner, 
autoimmune sykdommer og etter skader. Ved 
infeksjoner tar det bortimot et halvt døgn før CRP 
blir målbar. Ved raskt innsettende infeksjoner kan 
den derfor ikke brukes til å avkrefte en infeksjon. 
Under tilhelingsprosessen synker nivået av CRP på 
relativt kort tid (t½ ~12-24 timer i blod). 

Nivået øker mer under bakterielle infeksjoner enn 
virale, og kan således også brukes til å skille 
mellom bakterieinfeksjon og virusinfeksjon. Ved 
bakterieinfeksjoner kan CRP øke til over 100 mg/L, 
ved virusinfeksjoner er verdien oftest under 50 
mg/L.  Dette skillet mellom bakterier og virus er 
ofte nyttig fordi antibiotika (for eksempel 
penicillin) ikke har noen virkning ved virus-
infeksjoner, men ofte kan være svært nyttig ved 
bakterieinfeksjoner. 

 

BCG-behandling 
På vårparten ble det annonsert mangel på BCG til 
skyllebehandling av blærer. Etter det vi har hørt 
har dette rettet seg nå, og middelet er tilgjengelig 
igjen. For de uinnvidde: En løsning av tuberkel-
basiller settes inn i blæra for å utløse en immuno-
logisk reaksjon som hindrer tilbakekomst av nye 
svulster. Det er pasienter med tilbakevendende 
svulster av lite invasiv type som får denne 
behandlingen; hvis svulsten ikke er invasiv i det 

http://no.wikipedia.org/wiki/Infeksjon
http://no.wikipedia.org/wiki/Betennelse
http://no.wikipedia.org/wiki/Bakterie
http://no.wikipedia.org/wiki/Virus
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hele tatt slipper du dette, og hvis den invaderer 
dypt nedover i blæreveggen blir du satt opp til 
fjerning av hele blæra. Hvis BCG-behandlingen 
virker kan den altså spare deg for å miste blæra di. 

Det har samtidig med leveranseproblemene vært 
litt diskusjon om hvor lenge man skal holde på med 
disse skyllingene. Mange har vært utsatt for denne 
behandlingen i tre år, noen enda lengre, men 
tidligere i år kom det en fagartikkel som viste at 
det neppe var særlig mye å vinne på å behandle 
lengre enn ett år. Konklusjonen fra fagmiljøet har 
da blitt at de som har en ekstra risikabel svulsttype, 
den som heter T1G3 og spesielt hvis det er 
carsinoma in situ (CIS) i tillegg, bør behandles i tre 
år for sikkerhets skyld, mens de som har mindre 
risikable svulster kan nøye seg med å bli behandlet 
i ett år.  

 

Praktisk tips:  
Få kopi av histologisvaret! 

Hvilket stadium var din svulst? Hva er T1G3? 
Hvorfor tar legene sjansen på å sette deg opp til 
kontroll først om et halvt år? Hvilken behandling er 
den rette for deg? Hvis du ønsker å snakke med 
andre om nettopp slike ting er det nyttig å ha 
utskrift at ditt HISTOLOGI-SVAR. Be om kopi, det 
har de plikt til å gi deg. Der står de vitale data for 
akkurat din sykdom, og det er disse opplysningene 
som gir grunnlaget for behandlingsvalg og videre 
oppfølging.  

 

Sår blære etter BCG? 
Mange som har blitt behandlet med BCG opplever 
å få såre og vonde blæreslimhinner. Dette kan 
være veldig plagsomt og på sikt føre til at blæra får 
mindre kapasitet fordi pasienten ikke orker å fylle 
blæra skikkelig pga. smerter, og den gror nærmest 
sammen. Men det finnes hjelp. To midler som 
finnes på det norske markedet heter hhv. Uracyst 
og Gepan. Disse kan settes inn som blæreskyllinger 
og behandler blæreslimhinna omtrent som tectyl-
behandling av bilen; de gjenoppretter et beskyt-
tende slimlag på slimhinna slik at den skarpe 
urinen ikke får direkte kontakt med cellene.  

Disse midlene er ganske dyre, men også her har 
Blærekreftforeningen et forslag: ELMIRON er et 
middel som tilsvarer de to førstnevnte, det er 
betydelig billigere enn de to andre men må 
foreløpig importeres på såkalt registreringsfritak. 
Dette har legene gode rutiner for, så bare si fra. 
Alle tre midlene inneholder natrium-pentosan-

polysulfat, et middel som primært brukes mot 
interstitiell cystitt, en kronisk betennelsestilstand i 
blæra som hovedsakelig forekommer hos kvinner. 
Det hender vi får historier om at blærekreft-
pasienter nektes denne behandlingen fordi «dette 
virker ikke på blærer som er BCG-behandlet» og 
andre rare unnskyldninger. Tips: Spør da litt nær-
mere om det kanskje er økonomiske årsaker som 
ligger til grunn? Det er likevel korrekt at ikke alle 
får hjelp av dette, men det vet man først etter å ha 
forsøkt minst en behandlingsserie.  

 

Kjernejournal 
Pasientens dagbok over hendelser og opplysninger 
relatert til helse, journalen, er et uhyre viktig 
dokument. Fastlegen fører sin, lokalsykehuset fører 
sin, regionsykehuset fører sin og er du på et 
spesialsykehus, hos en privatpraktiserende avtale-
spesialist (hos en øyelege for eksempel) eller på 
legevakta, har jammen de hver sin journal på deg 
alle sammen. Dette fører slett ikke til at alle vet alt 
om deg, men snarere at ingen vet særlig mye om 
deg. Og du blir dyktig lei av å fortelle de samme 
tingene på hvert nytt sted.  

Helsemyndighetene har nå innført enda en journal, 
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bare at det ikke er det det er: Det kalles riktignok 
KJERNEJOURNAL, men egentlig er det det stikk 
motsatte, nemlig en journal-kjerne! Det de har 
gjort er å opprette søk til flere ulike registre 
(Folkeregisteret, Fastlegeregisteret, Reseptformidl-
eren samt  Norsk pasientregister) og samlet visse 
typer opplysninger  for hver pasient på en webside 
pr. pasient. Der kan folk i helsetjenesten som har 
kontakt med deg gå inn og søke deg opp, og se 
OPPLYSNINGER OM DEG SOM KAN VÆRE VIKTIGE 
HVIS DU KOMMER I EN AKUTTSITUASJON. Forhold 
som kan være kritiske hvis de skal gi deg narkose, 
sikre frie luftveier eller forhindre eller behandle 
allergiske reaksjoner, legemiddel-reaksjoner og 
annet, er samlet på denne siden.  

Noe legges inn av din egen fastlege. Du kan også 
selv gå inn og skrive inn nye opplysninger, du kan 
regulere hvem som skal få eller ikke få tilgang til 
kjerne-journalen, og du kan reservere deg mot hele 
ordningen. Du kan også se hvem som har åpnet din 
journal. 

Det som samles, er: 

 Kritisk informasjon 
 Egne registreringer 
 Legemidler 
 Besøkshistorikk fra sykehus 
 Logg over bruk av kjernejournal 

Det er kun opplysninger fra forhold som er nyere 
enn fra datoen da kjernejournalen ble opprettet, 
som legges inn. Resepter som er skrevet ut etter 
opprettelsen står der, og om du har hentet dem ut 
på et apotek. Eldre informasjon står ikke, heller 
ikke gir den tilgang til de ordinære journalene ute 
ved de enkelte sykehus og hos ulike leger. 

Kjernejournalen opprettes kommunevis rundt 
omkring, men man kan også opprette den selv. Alt 
gjøres via Helsedirektoratets nettsted 
helsenorge.no., 
https://helsenorge.no/kjernejournal/ 

For de som i en akuttsituasjon kan ha nytte av at 
helsepersonellet har viktige og oppdaterte 
opplysninger, anbefales det på det sterkeste å gå 
inn og opprette kjernejournalen jo før jo heller. Det 
er ellers meningen at fastlegen skal opprette den 
etter hvert som hver pasient kommer til ny time 
der etter innføringen, men for noen kan jo det 
komme sent. Dessuten vet vi jo at ikke alle 
fastleger er like flinke til å gjøre det de skal….  

Det som er viktig å få med, og som ikke hentes fra 
registrene, er tidligere diagnoser, sjeldne tilstander 
av betydning, proteser/pacemaker/andre implan-

tater, viktige behandlinger (f.eks. dialyse eller 
Marevan) forhold rundt kommunikasjon (f.eks. 
dårlig hørsel, tolkebehov), allergier/overfølsom-
hetsreaksjoner, samt ting som kan vanskeliggjøre 
narkose eller intubering i forbindelse med  å skaffe 
frie luftveier for hjerte-lunge-redning. Har du noe 
av dette så sjekk kjernejournalen din. Du logger inn 
med fødselsnummer og Bank-ID. 

 

ORGANISASJONSNYTT 

Åpne møter i Bodø, Oslo, 
Stavanger og Ålesund 

Fra møtet i Bodø i september. Urolog Roy Morten 
Kristensen holder foredrag. 
 

Vi har arrangert fire åpne møter rundt omkring i 
landet denne høsten. Alle har vært godt besøkt 
unntatt møtet i Ålesund hvor det ikke kom en 
eneste tilhører. Vi som skulle ha holdt foredrag fikk 
oss imidlertid en hyggelig prat og tenker at vi må 
prøve igjen en annen gang. På de andre møtene 
var som sagt deltagelsen god og folk har gitt 
positive tilbakemeldinger på både form og innhold. 
Det skal ikke minst de urologene og andre 
bidragsytere som vi fikk hjelp av, ha æren for!  

 

Uformelle treff 
Det har vært arrangert uformelle treff i Tromsø, 
Drammen, Tønsberg, Stavanger og Sarpsborg i 
høst, mens Bergen, Arendal, Romerike, Trondheim 
og Hamar ikke har hatt noe. Vi har hatt ulike 
fagpersoner på besøk, alt fra sosionom til kreft-
sykepleier. Spesielt hyggelig var det at det kom så 
mange på vårt aller første treff i Stavanger, og at 
det ryktes om meget god stemning og nyttig 
utveksling av kunnskap og erfaringer derfra.  

https://helsenorge.no/kjernejournal/hva-inneholder-kjernejournal#Kritisk-informasjon
https://helsenorge.no/kjernejournal/hva-inneholder-kjernejournal#Egne-registreringer
https://helsenorge.no/kjernejournal/hva-inneholder-kjernejournal#Legemidler-
https://helsenorge.no/kjernejournal/hva-inneholder-kjernejournal#Besøkshistorikk-sykehus
https://helsenorge.no/kjernejournal/hva-inneholder-kjernejournal#Logg-over-bruk-av-kjernejournal
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Høstkurs 
I november ble likemenn (gamle og nye) og lokale 
ressurspersoner invitert til høstkurs på Garder kurs 
og konferansesenter på Gardermoen. Likemenn 
trenger å få «tømt» seg litt av og til, foreningen 
trengte nye likemenn med flere typer erfaring, og 
lokale ressurspersoner trenger innimellom litt 
inspirasjon og påfyll av ny kunnskap samtidig som 
de titt og ofte kommer borti likemannslignende 
situasjoner de også. Dermed ble det kombinert 
organisasjonskurs for første gang i foreningens 
historie. Fredag kveld var det grunnopplæring for 
nye likemenn. Lørdag formiddag var det profilering 
og mediekunnskap som sto på planen, og lørdag 
ettermiddag  var det refleksjon rundt likemanns-
rollen som var tema. Søndag skulle vi ha fått en 
orientering om Pasient- og brukerombudets funk-
sjon og oppgaver, men det måtte dessverre utgå.  

Vi hadde hjelp av to strålende foredragsholdere, 
hhv. Mariann Saugerud fra FFO Akershus på 
mediekunnskap, og Bennedichte C R Olsen på like-
mannsarbeid. Sosiolog Bennedichte er «mor» til all 
likemannsopplæringen her i landet, har forsket på 
temaet og har vært med å skrive «bibelen» innen 
dette området; «Å være i samme båt».  

Bennedichte i aksjon under likemannskurset 
 
Hun er et fyrverkeri av en dame og en helt 
ekstraordinær foredragsholder og pedagog, så 
ingen skal komme og klage på undervisnings-
ressursene vi får tak i til foreningen. Det gjorde da 
heller ikke forsamlingen: de var lutter fornøyde 
både med innhold og form (når man ser bort fra 
søndagen).  

 Garder bød på aldeles nydelig mat og trivelige og 
hensiktsmessige lokaler til en rimelig pris, så det 
blir nok flere kurs der etter hvert. Når prosessen 
med godkjenning og villighet er gjennomført (både 
foreningen og likemannen selv må være enige), vil 
vi så formodentlig ha likemenn på følgende 
områder: generell blærekreft-behandling, BCG,  

Fra «festmiddagen» lørdag kveld. 

urostomi, Studerblære, barn og unge som 
pårørende, juridisk råd og hjelp, unge 
blærekreftpasienter samt pårørende. Vi har hittil 
kun fått positive tilbakemeldinger på tjenesten vår, 
så det er helt klart at de gjør en meget god jobb! 

Hele høstkursgjengen samlet i trappa etter endt 
kurs: Anette Firing, Roar Warloff, Inger Marie Havn 
Blindheim, Tore Holthe Schymann, Gro Bjørndal, 
Willy Østnes, Olav Arne Rognlien og Leif Reidar 
Bøhler Hansen 
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Bytte av regnskapsfører og 
annet om økonomi 

Foreningen har byttet regnskapsfører til Norsk 
Rådgivning og Regnskap AS i Skedsmo. Grunnen er 
at den forrige ikke utførte avtalte oppgaver, hvilket 
blant annet har medført at foreningen har tapt 
46000 i refusjon av mva. Styret har vedtatt å klage 
forrige regnskapsfører inn for Finanstilsynet. Dette 
er en litt trist sak som har tatt mye tid i løpet av 
året. Imidlertid ser byttet ut til å være meget bra 
og så langt er vi svært godt fornøyd med 
oppfølgingen vi får fra NRR.  

I juni måned fikk vi brev om at vi også i år hadde 
blitt tildelt støtte fra Helsedirektoratet (HDIR) til 
likemanns- og informasjonstiltak. Denne gang ble 
beløpet 350 000, betydelig mindre enn det vi 
hadde søkt om og budsjettert med, men atskillig 
mer enn ingenting. HDIR mottok 51 søknader, og 
av disse ble 14 innvilget. At Blærekreftforeningen 
er en av disse 14 sier sitt når vi vet at kriteriene for 
innvilgelse av tilskudd i hovedsak går på kvaliteten 
av søknaden og gjennomføringsgraden av tidligere 
innvilgede tilskudd.  

Vi har i 2015 for egen maskin søkt om refusjon 
av mva (merverdiavgift) innbetalt i 2014 etter 
ordningen for frivillige organisasjoner, og håper å 
få refundert noen titalls tusener der.  

For første gang har vi søkt staten v/BufDir 
(Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) om 
driftsmidler til foreningen. I tilfelle noen lurer: 
midlene fra HDIR har ikke kunnet gå til drift, kun 
aktiviteter definert i en prosjektplan godkjent av 
HDIR. Tilbake til BufDir: Pasientforeninger blir 
støtteverdige når de kan fremlegge to fulle 
regnskapsår med autorisert regnskapsfører og 
revisor, har over 250 medlemmer, har aktivitet i 
mer enn fem fylker og oppfyller visse krav til 
vedtektene. Størrelsen på tilskuddet regnes ut 
etter medlemstall, antall likemenn og likemanns-
aktiviteter, antall fylker med medlemmer og noen 
andre kriterier. Som grunnlag for beregningen 
ligger aktiviteter og tall fra året før man søker 
(altså 2014), mens pengene utbetales for året etter 
at man har søkt (altså 2016). Aktiviteter og 
medlemstall for 2015 vil således danne grunnlag 
for støtten som utbetales i 2017. Vi har nylig fått 
beskjed om at foreningen har blitt godkjent som 
støtteverdig, men summen er fremdeles under 
saksbehandling. Likevel: Ett viktig skritt videre! 

De regionale helseforetakene deler også ut en 
del støtte til pasientforeninger. Den 1. desember 
søkte vi Helse Sør-Øst (HSØ) om midler til både 

drift og aktiviteter i 2016. Kryss fingrene for at vi 
får tilslag, det vil komme godt med! Et av kriteriene 
som teller i vurderingen er at drift og aktiviteter 
har et nøkternt preg, og der tror jeg vi skårer veldig 
godt hvis vi bare har fått det tydelig nok fram i 
søknaden. 

 

Emnekurs for fastleger 
En av de tingene vi søker om støtte til fra HSØ, er 
utarbeidelse av program og kursmateriell for et 
emnekurs i «utredning av blod i urinen»  for 
fastleger. I spørreundersøkelsen vi gjennomførte 
på ettervinteren i år ble det vist at 1/3 av 
pasientene hadde blitt feildiagnostisert av 
fastlegen sin, og at det pussig nok først og fremst 
var de med synlig blod i urinen som led denne 
skjebne. Samtidig har vi sett at i Hamarområdet er 
dette problemet nærmest ikke-eksisterende, og vi 
tror dette henger sammen med at urologene på 
Hamar har vært veldig flinke til å holde kurs for 
sine fastleger om hematuriutredning og andre 
urologiske problemstillinger. Videre vet vi at 
urologene er kraftig presset på tid og kapasitet, og 
vi tror derfor ikke at vi kan forvente at urologene 
får mer tid framover til å utarbeide og arrangere 
kurs for fastleger. Vi har derfor tatt mål av oss til å 
lage det som trengs til et sånt kurs i samarbeid 
med fagfolk, gjøre avtaler med nypensjonerte 
urologer som kan komme og være kursholdere hvis 
det trengs, og tilby dette som en ferdig pakke til de 
urologiske avdelingene rundt omkring. Kursavgift 
vil dekke løpende utgifter mens vi håper på 
tilskudd fra HSØ til selve utarbeidelsen av 
materiellet. Kurset skal søkes godkjent i 
fastlegenes kursnemd og inngå i deres opplærings- 
og etterutdanningssystem. 

-Synes du dette er litt i overkant av hva en 
pasientforening skal holde på med? Legeforen-
ingens talsperson mente at det ikke var noe som 
helst i veien for at en pasientforening kan lage kurs 
for leger, og i søknadskriteriene fra HSØ er det et 
eget punkt for «Egenorganisert opplæring av 
helsepersonell og elever/studenter innen relevante 
områder.»  

 

Tema for 2016: 

Kvinner og blærekreft 
Fordi det er så fantastisk mye som skulle ha vært 
gjort for blærekreftpasientene, har styret sett seg 
nødt til å forsøke å konsentrere arbeidet om et 
begrenset emne hvert år. I 2015 har temaet for 
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arbeidsåret vært «Diagnostikk» som dere sikkert 
har sett. For 2016 har styret valgt temaet «Kvinner 
og blærekreft».  

Grunnene er flere: Ved å fokusere på kvinner sier vi 
implisitt at dette i hovedsak er en sykdom som 
rammer menn, og at kvinner er i mindretall. Vi må 
ikke miste manns-fokuset; i helsesammenheng er 
det viktig. Men det at kvinnene er i mindretall gjør 
det til gjengjeld ekstra viktig for dem å bygge et 
nettverk og stå sammen om deres spesifikke 
utfordringer. Og kvinnene har, som vi så i spørre-
undersøkelsen, en stor utfordring blant fastlegene; 
det å bli sendt raskt videre til urolog og ikke bli 
holdt igjen med godt snakk og et pilleglass eller tre.  

Videre har kvinnene en utfordring hos urologene 
også; de blir ved nesten alle sykehus cystoskopert 
med stive skop, mens fleksible (bøyelige) skop blir 
forbeholdt mennene. Det er helt sikkert mye 
vondere for menn enn for damer å bli cystoskopert 
med stive skop, men det betyr ikke at ikke damer 
også har stor glede av fleksible skop og bør få 
bruke dette. Dette er som vanlig et spørsmål om 
penger idet de stive skopene eksisterer på alle 
avdelinger og er nærmest uslitelige, mens fleksible 
skop er innkjøpt i så få eksemplarer som mulig og i 
tillegg slites ganske raskt. Selv om noe er vondere 
for andre betyr ikke det at en gitt gruppe skal tåle å 
ha smerter, om enn i mindre grad, når utstyr som 
kan avhjelpe smerten finnes. Drammen sykehus 
har, etter det vi har hørt, skjønt dette og bruker 
fleksible skop på alle, men ellers er det begredelig 
rundt omkring.  

Enda en ting som det skal jobbes med i 2016 er den 
ekstra utfordringen som kvinner med Studerblære 
(kunstig blære) har. De plages mye med infek-
sjoner og slim og inkontinens; hvordan kan dette 
bedres? 

Til slutt er det hensynet til at arbeidet med 
diagnostikk kan videreføres under dette temaet, 
som gjorde at styret falt ned på dette valget denne 
gang. Det var mange gode temaer oppe til 
vurdering, så de påfølgende år blir absolutt ikke 
oppgaveløse de heller…. 

 

Facebook-gruppa 
I etterkant av kvinnefokuset har jeg en spesiell 
oppfordring til våre brave mannfolk, de av dere 
som bruker (eller kan bruke) Internett: Gå inn i og 
vær aktive i Facebook-gruppa vår! Det har seg jo 
slik at 70% av blærekreftpasientene er menn, men 
når det gjelder aktivitet på våre nettsteder er 
saken den at 70% av de som holder på der er 

kvinner…. Så kom igjen karer, nettet og Facebook 
er like egnet for mannfolk som for kvinnfolk og 
mennene har like mye nytte og glede av praktiske 
tips og moralsk støtte som damene, så sett deres 
tydelige preg på gruppa slik at den blir et bra sted 
for alle! Gruppa overøses ikke av rosa blomster-
arrangementer og fyndord i lekker snirkelskrift, i 
gruppa vår er det klar tale, «sånn har jeg det også» 
og «dette ordner du slik». Så slutt å kikke kona 
over skuldra inne i gruppa, opprett egen profil og si 
det du vil si på din måte! 

Samtidig må det informeres om to andre grupper: 
Urostomi i Norge for de som har vanlig urostomi 
eller kontinent urostomi, og gruppa Partnere til 
kreftpasienter for de som lever aller nærmest med 
pasienten. Alle gruppene modereres av folk med 
kunnskap og innsikt, så de er trygge arenaer å begi 
seg inn på. Alle er også «lukkede», slik at bare du 
og andre medlemmer i gruppa kan lese det som 
skrives der. Ingen andre av dine Facebook-
kontakter kan se det som skjer i gruppa. 

 

Profilering av foreningen 
Selv om vi oftere enn før får innmeldinger fra nye 
medlemmer, overraskes man stadig over at folk 
kommer og sier «vi visste ikke at denne foreningen 
fantes». Dette skjer stadig selv om det er sendt ut 
bunke på bunke med brosjyrer til de aller fleste 
sykehusene i landet. Så dersom dere er på et 
sykehus og ikke får informasjon om foreningen 
eller tilbud om brosjyre; spør om de har hørt om 
oss og om de har brosjyrer. I de nye pasient-
forløpsbeskrivelsene er nemlig helsepersonellet 
pålagt å sette pasientene i forbindelse med 
likemenn der dette finnes, dersom pasienten ønsker 
det.  

Jo flere vi er jo sterkere er vi, så medlemsverving er 
fortsatt et meget viktig tiltak! Alle nye som melder 
seg inn etter 1. november får medlemskapet 
tellende resten av året pluss kommende år! 

 

FFO, Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon 

Blærekreftforeningen var ivrig tilstede på årets 
FFO-kongress og representantskapsmøte, som 
nyopptatt medlem fra i fjor. I forkant av 
kongressen ble det arrangert et såkalt 
«Smågruppeforum» hvor FFOs små organisasjoner 
(under 1000 medlemmer) kunne møtes, bli kjent 
og diskutere saker av felles interesse. På dette 
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representantskapsmøtet tok FFO opp tre nye 
organisasjoner under sin paraply, og dekker 
dermed 80 organisasjoner til sammen, hvorav 33 - 
muligens 36 nå - er «små». 

Det var fint å bli kjent med folk fra andre 
organisasjoner, møte gamle kjente og også treffe 
folk man har mailet med i FFO-systemet, høre om 
andres utfordringer eller løsninger og presentere 
våre. Det var ingen kontroversielle saker på 
programmet eller sakslista. Likevel ble det litt fart i 
en sak, nemlig valg på FFOs styreleder. De små 
organisasjonene hadde en kandidat som ikke var 
foreslått av valgkomiteen. Komiteens forslag var på 
Sverre Fuglerud fra Blindeforbundet, et av de 
største forbundene i FFO. På Smågruppeforumet 
ble dette tatt opp, og man ble enige om å stille 
benkeforslag på den ikke foreslåtte kandidaten. 
Det ble gjort, han presenterte seg fra talerstolen 
som en mann med vesentlig bredere erfaring og 
større vidsyn enn den opprinnelig foreslåtte, og 
vant valget med god margin! John Berg-Jensen fra 
Foreningen for Fragilt X-syndrom er altså nå trygt 
plassert i førersetet på FFO, og har helt sikkert et 
skarpt blikk på både store og små grupper 
innunder paraplyen.  

For de som lurer: Vi har allerede hatt god nytte av 
medlemskapet i FFO i form av lån av lokaler til 
møter og treff, samt at vi gjennom dem får tilbud 
om brukerrepresentasjon i ulike fora. Vi skal bruke 
dem mer framover til å få kontakter innen det 
helsepolitiske miljøet, og sender blant annet nå et 
innspill til dem om å foreslå midler til flere 
urologstillinger på statsbudsjettet for 2017. På 
kongressen ble noe av tida brukt til å snakke med 
folk i FFO-systemet og informere dem om nettopp 
mangelen på urologer. Jeg tror det kan vise seg å 
ha vært vel anvendte minutter. 

 

Landmøtet 2016 
Årets store hendelse for blærekreftberørte er 
landsmøtet som i år avholdes på Haraldvangen i 
Hurdal 

8.-10. april 2016 
Sett av helga allerede nå! Avtal avspasering på 
fredagen, planlegg pass for gamle foreldre, katta 
og mindreårige barn!  

Er du redd for at du vil føle deg utenfor i miljøet 
siden du ikke har vært med før? Er du «bare» ditt 
eller datt? Jeg garanterer: Ingen fare! Det blir 
ingen klikkdannelse av de som har møttes før, du 
blir loset inn til andre som har omtrent samme 

erfaring eller situasjon eller type behandling som 
deg selv, og vi blander bevisst folk slik at alle får 
det hyggelig og får noen å snakke med. Fredagen 
blir som vanlig stappfull av faglig påfyll, lørdag er 
det årsmøte, og søndag er det mer fagstoff. Det er 
lov å hvile underveis, det er ingen møteplikt hos 
oss. Men vi legger opp til at deltagerne skal ha 
tilbud om å lære mye og ha stort utbytte av helga, 
med høy faglig standard,  god mat, hyggelig selskap 
og god underholdning. Intet mindre. 

Velkommen! 

 

Breaking news! 
I skrivende stund kommer det seilende et 
brev inn her med beskjed om at foreningen 
er innvilget refusjon av merverdiavgift for 
2014 med kr. 53 515. Nydelig! - Akkurat i 
rett tid, når vi nettopp har tømt kontoen 
for driftsmidler og trenger penger til bl.a. 
regnskapsfører. Super førjulsgave! 

 

Da har vi bare så vidt plass til 

 
For styret, 

Ranveig Røtterud  
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