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Årsrapport for Blærekreftforeningen 2020/2021
1. Innledning
Årsmøteperioden 2020-2021 har vært et viktig år for foreningen. En strategisk viktig
beslutning om innmelding som assosiert medlem i Kreftforeningen ble vedtatt av årsmøtet i
2019, og foreningen ble opptatt som medlem i 2020. Samtidig har viktige strategivalg og
nødvendige grep ført til at foreningen er styrket, og vi har nå en jevn tilgang på nye
medlemmer, et bedret informasjonsarbeid mot målgruppene, et godt samarbeide med det
medisinske fagmiljø og legemiddelindustrien. Til tross for at vi har stått i en pandemi et år,
har det vært høy aktivitet i foreningen. Blærekreftforeningen høster godt av samarbeidet med
Kreftforeningen. Foreningens drift er styrket, og den økonomiske stillingen er god, til tross for
at man i perioden hadde betydelige juridiske kostnader knyttet til en personalsak.
2. Administrasjon
Anita Eik Roald er foreningens daglige leder. Hun er selv blærekreftpasient, noe også alle
styrets medlemmer er. Foreningen har en samarbeidsavtale med firmaet Pekaill for bl.a.
støtte i administrativ drift, kommunikasjon, og rådgivning. Dette samarbeidet mellom styret,
daglig leder og Pekaill har fungert godt. Det har muliggjort at foreningen har kunnet holde et
høyt aktivitetsnivå, og ytterligere styrket arbeidet mot eksterne samarbeidspartnere og
økonomiske bidragsytere.
3. Styrende organer og årsmøte
Årsmøtet 2020 ble avholdt digitalt, som en følge av restriksjoner knyttet til Covid-19
pandemien.
4. Valgkomiteen
For inneværende periode ble Audhild Sund og Stine Buan utgjorde valgkomiteen. Komiteen
har gjort en grundig jobb i forbindelse med utarbeidelsen av sitt forslag til nytt styre, som
fremlegges for årsmøtet i 2021.
5. Styret
Styret har i perioden bestått av Tore Langballe, leder, Knut-Arne Jørgensen nestleder, Elin
Schive, styremedlem, Svein Laberg, styremedlem, Anita Ihlang, styremedlem og Hans Petter
Isaksen, styremedlem. Audhill Sund og Bernt A. Andersen er begge varamedlemmer av
styret.

Dokumentet er signert digitalt av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langballe, Tore Dammann (03.07.1966), 27.04.2021
Ihlang, Anita Barvang (30.03.1973), 26.04.2021
Jørgensen, Knut Arne (13.04.1953), 26.04.2021
Roald, Anita Eik (10.11.1962), 26.04.2021
Andersen, Bernt Arvid (21.06.1971), 26.04.2021
Laberg, Svein (08.04.1949), 27.04.2021
Sund, Audhill (18.04.1956), 26.04.2021
Isaksen, Hans-Petter (05.02.1962), 27.04.2021
Schive, Elin (13.11.1951), 27.04.2021

Forseglet av

Posten Norge

6. Medlemmer
Foreningen hadde 259 medlemmer ved utgangen av året 2020.
7. Økonomi
Foreningens inntektsside er styrket gjennom perioden. Men juridiske kostnader knyttet til en
avsluttet personalsak har hatt påvirket kostnadssiden. Dette var en engangskostnad, og
Styret forventer at den økonomiske situasjonen vil bli vesentlig forbedret og normalisert i
kommende periode. Blærekreftforeningens aktivitetsbaserte regnskap grupperes i drift,
personalkostnader og prosjektmidler.
Til drifts- og personalkostnader har vi i 2020 mottatt kr. 467 246 fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir). Årets bevilgning fra Helsedirektoratet (HDIR) var på kr. 230 000,
og fra Kreftforeningen på kr. 250 000. Samlede driftsinntekter for foreningen i 2020 var på kr.
2 280 155, en økning på 185 479 kroner fra foregående år.
Driftskostnadene for 2020 så en økning fra foregående periode. En krevende rettsak, økt
profilering, og administrativ styrking er hovedårsakene til dette. Styret jobber aktivt med å
sørge for å øke inntektssiden, først og fremst ved å ta grep som innebærer samarbeide med
en rekke eksterne parter.
Årets samlede resultat ga et underskudd på kr. 459 264. Foreningens egenkapital ved årets
slutt var på kr 59 868. En revitalisering av foreningen har vært nødvendig, og 2020 har vært
preget av spesielle engangskostnader, først og fremst relatert til juridiske kostnader. Styret
jobber med å ta aktive grep for å styrke inntektssiden, og dermed balansen ytterligere. Styret
vurderer likevel foreningens finansielle stilling som tilfredsstillende.
8. Aktiviteter
Hver distriktsavdeling tilstreber å avholde to uformelle treff pr. år for å gi et tilbud til lokale
medlemmer. Dette har vist seg svært krevende i perioden, grunnet den pågående
pandemien. Noen av treffene i 2020 ble fellesmøter mellom Norilco og Blærekreftforeningen,
etter lokalt initiativ. Andre igjen i samarbeide med Kreftforeningen på deres Vardesentere.
Foreningen har hatt 17 styremøter i perioden, inkludert to mindre samlinger i 2020.
Likepersonsordningen er en av Blærekreftforeningens viktigste oppgaver. I 2020 ble det
avholdt et likepersonskurs over to dager for 14 likepersoner.
Vi har i år fått flere likepersoner inn på sykehusene med faste trefftider på Vardesenteret.
Likepersonsaktiviteten, spesielt telefontjenesten har vært flittig brukt gjennom hele året.
Totalt har vi registrert 156 aktiviteter, samtidig har antall medlemmer i Facebook-gruppen økt
jevnt gjennom hele året. Vi har hatt fire treff for våre likepersoner på nett, med formål om å
utveksle erfaringer, og å forbedre likepersonstjenesten vår.
Det har vært avholdt to digitale medlemsmøter i perioden.
Videre har det blitt arrangert tre webinarer med ulike aktuelle temaer, med en bred og
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varierte agenda, av relevans for blærekreftpasienter og pårørende, slik som urologi, vaksine
og blærekreft, og informasjon om «når kreften sprer seg».
Det har vært Lokale treff både digitalt og fysisk, blant annet i Mo i Rana hver 14. dag, så
langt det lot seg gjøre før korona-nedstenging.
Det ble laget informasjonsfilm for foreningen som ble vist i julen på en rekke tv-kanaler på
såkalte reklamefrie dager. Visningen på tv er kostnadsfritt for foreningen.
Blærekreftforeningen har fått nye og bedre nettsider. Her er mye av innholdet oppdatert, og
det har blitt en vesentlig forbedring både av form og ikke minst innhold. Det har også blitt
laget en enkel opplysningsfilm for nettsiden.
Foreningen har gitt ut to nye utgaver av vårt blad URO i 2020. Dette er distribuert til alle
medlemmer, sykehus og andre helseinstitusjoner.
Vi har fått flere av våre medlemmer inn i ulike brukerutvalg, noe som bl.a. gir økt mulighet for
påvirkning og kompetanseheving for hele organisasjonen.
Blærekreftforeningen har gjennom året samarbeidet tett og godt med både offentlige og
private helseforetak og organisasjoner. De viktigste har vært Kreftforeningen, FFO, Funkis
og ulike aktører fra legemiddelindustrien, så som Merck, Coloplast, Medac og Photocure.
Foreningen er opptatt av å være en uavhengig aktør og alle samarbeid bygger på gjensidig
nytte til fordel for de blærekreftrammede.

9. Profilering
Foreningen har en betydelig tilstedeværelse på nett. Videre er vi aktive lokalt på sykehus, og
ved å arrangere møter med rammede.
Nettsiden har nå fått et nytt friskere utseende, og nye funksjoner som gjør det lettere å ta
direkte kontakt med foreningen.
Bilder og kontaktinfo til våre likepersoner ligger offentlig for å senke terskelen for de som
ønsker å snakke med noen. Dette gir allerede positive utslag.
10. Likepersonsapparatet
Likepersonsordningen er en av Blærekreftforeningens viktigste oppgaver. I 2020 ble det
avholdt et likepersonskurs over to dager for 14 likepersoner på Gardermoen. Vi har i år fått
flere likepersoner inn på sykehusene med faste trefftider på Vardesenteret.
Likepersonsaktiviteten, spesielt telefontjenesten har vært flittig brukt gjennom hele året.
Totalt har vi registrert 156 aktiviteter, samtidig har antall medlemmer i Facebook-gruppen økt
jevnt gjennom hele året. Vi har hatt fire treff for våre likepersoner på nett, med formål å
utveksle erfaringer, og å forbedre likepersonstjenesten vår.
11. Helsepolitikk
Via webinar og deltakelse i internasjonal paneldebatt (Patients as Partners) har
Blærekreftforeningen satt fokus på et synkende antall kliniske studier i Norge. Færre studier
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gir dårligere tilgang til ny og potensielt lovende behandling for kreftpasienter uten å måtte ty
til private helseforetak. Vi har i tillegg sendt høringssvar til Klima og Miljødepartementet
angående endringer i genteknologiloven med tanke på fremtidige og mer moderne
medisinene som krever en justering av lovverket, og/eller lovverkets tolkning.
Et utvalg fra styret har også tatt initiativ til å etterlyse bruken av photodynamisk diagnostikk
ved enkelte sykehus hvor dette ikke har blitt tatt i bruk. Blærekreftforeningen anser dette som
et brudd på likebehandlingsprinsippet og følger saken videre.
12. Forskning
Vi har som pasientorganisasjon i 2020 støttet finansieringen av forskning på blærekreft fra
Kreftregisteret, for Bettina Kulle Andreassen og hennes gruppe som fikk tildelt et
doktorgradsstipend fra Stiftelsen DAM til sitt prosjekt «Behandling av muskelinfiltrerende
blærekreft. Guro Lind, som fikk tildelt 20 millioner fra Forskningsrådet i 2018 til sitt prosjekt
«Urine based surveillance of bladder cancer patients» har vi også hatt gleden av å få
samarbeide videre med. Samarbeidet med forskermiljøet er aktivt, og det kommer stadig nye
forslag til prosjekter til behandling.
13. Blærekreftforeningens medisinskfaglige arbeid
Det har vært lite aktivitet i det medisinske fagrådet i perioden. Styret vil søke å re-etablere
rådets aktivitet. Det vil være en viktig instans for å sikre at materiell, forskningsstøtte og
annet medisinfaglig arbeide er tilstrekkelig kvalitetssikret.
14. Kvinnenettverk
Styret har opprettet et eget kvinnenettverk. Nettverket hadde sitt første møte på Landsmøtet
2019 og har sin egen Facebook-gruppe.
15. Samarbeid med medisinsk industri
Det har vært betydelig møtevirksomhet med ulike aktører i legemiddelindustrien. Styret
målsetter å inngå langsiktige avtaler som gagner så vel pasientene som industrien til felles
nytte. Flere sponsorer er allerede på plass, og har annonsert i vårt medlemsblad: URO.
16. Andre nasjonale samarbeidspartnere
På Blærekreftforeningens årsmøte i mars 2019 ble det vedtatt å søke assosiert medlemskap
i Kreftforeningen. Blærekreftforeningen ble opptatt som assosiert medlem i 2020. Vi jobber
tett med kreftforeningen, og de andre assosierte pasientorganisasjonene. Dette samarbeidet
og medlemskapet har utgjort et betydelig løft, og økt synlighet for foreningen.
17. Internasjonalt arbeid
Foreningen er medlem i flere internasjonale paraplyorganisasjoner og har i løpet av året
knyttet til oss gode kontakter i Action Bladder Cancer UK,
European Cancer Patient Coalition og World Bladder Cancer Patient Coalition, hvor det å
lære av hverandre og utveksle erfaringer er et mål for alle parter.
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18. Oppsummering
Perioden har vært ressurskrevende for styret, med gjennomføring av en rettsprosess som
følge av en nå avsluttet personalsak. Denne saken har også gitt utslag i form av økte
kostnader i perioden. Dette er kostnader som er avsluttet, og ikke vil belaste driften fremover.
Økt aktivitet i informasjonsarbeidet, styrking av, og høy aktivitet i likepersonsarbeidet er
viktig. Vi jobber også tett med Kreftforeningen, og opplever betydelig støtte derfra. Styret
vurdere at foreningen er inne i en vekstperiode, både organisatorisk, økonomisk og i aktivitet.
Dette er spennende og givende, og vi gleder oss til å ta fatt på en ny periode!

08.04.2021
Styret i Blærekreftforeningen ved
Tore D Langballe
Styreleder
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