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Nyhetsbrev desember 2018
En hilsen fra vår styreleder
Året går mot slutten, og det er tid for refleksjon. Det
har vært et år med mye aktivitet i foreningen, og jeg
håper at vi får til enda mer for medlemmene neste år.

interessepolitisk arbeid er det viktigste i
formålsparagrafen vår. Sentralt i det er kunnskap.
Kunnskap for pasienter og pårørende om sykdommen,
kunnskap om nye studier og behandlingsformer,
kunnskap om hvordan påvirke for å få nye medisiner.
Vi er flere som gjør vårt beste for å være oppdatert på
hva som skjer.

Når jeg kikker tilbake på de første åtte månedene
siden jeg ble valgt som styreleder er det møtene med
så mange varme og flotte mennesker som står
sterkest. Mennesker som er berørt av føflekkreft som
pasienter, pårørende og etterlatte. De aller fleste går
det bra med etterhvert, men dessverre mister vi også
noen. Det berører meg dypt og jeg blir trist, sint og
ønsker virkelig å gjør alt jeg kan for å bedre
mulighetene for føflekkreftpasientene.
Vi har fått til kafémøter i en rekke byer i høst; Bergen,
Oslo, Trondheim, Tønsberg, Kristiansand og
Haugesund, og møter i samarbeid med andre
pasientforeninger i Lofoten og Skien. Tusen takk til
alle dere som har bidratt. Det frivillige arbeidet deres
er utrolig viktig, uten dere hadde det ikke blitt noen
møter. Jeg er veldig glad for at dere gjør denne
innsatsen. Jeg håper at de uformelle møteplassene
kan bli selvgående og vi kan skape nettverk der vi
støtter hverandre.
Har du lyst til å være med å arrangere et uformelt
kafemøte så ikke nøl med å ta kontakt. Det skal være
enkelt og lavterskeltilbud.
Føflekkreftforeningens lukkede Facebook-gruppe har
nå 211 medlemmer. Det er godt å se at folk kan dele
bekymringer og gleder og få svar fra andre.
Jeg hadde et hårete mål om å nå 500 betalende
medlemmer i 2018. Vi mangler litt på det ennå. Selv
om det nye medlemssystemet StyreWeb sier 512
medlemmer er vi reelt ca. 450. Kanskje du kan hjelpe
oss å verve flere? Ordinære medlemmer betaler bare
50 kr for resten av 2018, og har du familie kan de bli
hustandsmedlemmer for bare en 50-lapp i året.
Vi har mye vi vil i Føflekkreftforeningen. Støtte
pasienter og pårørende, forebyggende arbeid og

Selv har jeg vært på ESMO, den europeiske
onkologikonferansen, og den norske konferansen
Onkologisk forum. Nå i november fullførte jeg et 14
måneders kurs om forskning, utvikling og godkjenning
av nye medisiner. EUPATI-utdannelsen har gitt meg
forståelse og trygghet til å delta som brukermedvirker
i forskning. Første nye oppgave blir å lede et melanom
brukerpanel på Radiumhospitalet.
Nå i høst har vi jobbet med å få på plass et sekretariat.
Etter nesten to år uten ansatte kjenner vi at det er
nødvendig med avlastning. Vi trenger hjelp til
administrasjon. Vi håper at vi har funnet en løsning,
men er ikke helt i mål ennå.
Har du lyst til å engasjere deg mer i
Føflekkreftforeningen? Det er mye å ta fatt på, men vi
mangler folk til å gjøre en innsats. Når vi igjen får fast
sekretariat håper jeg at vi bedre kan ta vare på gode
ideer og støtte dere i initiativer. Så ta kontakt med
store og små ideer.
I april er det valg av nytt styre. Vi trenger deg som vil
bidra der.
Du treffer meg på kari.anne@foflekkreft.no eller 908
86 009.
Jeg ønsker deg en god jul og et riktig godt nytt år!
Hilsen Kari Anne
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Aktuelt

Landsmøte 2019
Vi vil minne om landsmøte 6. og 7. april 2019.

Samling for likepersoner november

Føflekkreftforeningen arrangerer Landsmøtet 2019
på Quality Hotel Klubben i Tønsberg.

Likepersonsamling 2-4 november
Første helga i november møttes totalt 14 likepersoner
på Farris bad i Larvik. Det ble en helg fylt med gode
diskusjoner rundt foreningens likepersonarbeid, og
hvordan vi kan drive denne viktige jobben på en best
mulig måte. Et viktig tema som ble drøftet var
hvordan vi skal organisere likepersonarbeidet
fremover nå som vaktordningen på
likepersontelefonen er lagt ned. Styret fikk mange
gode innspill som de vil jobbe videre med.
Likepersontjenesten er en av de viktigste aktivitetene
til foreningen. Derfor er det viktig å legge til rette for
at de som ønsker kan få best mulige samtaler i forhold
til de ønsker og behov den enkelte har.

Arbeidet med landsmøtet 2019 er i gang, og vi vil
komme med oppdatert informasjon og program tidlig
på nyåret. Følg med på hjemmesiden og
Facebooksiden vår. Vi vil også sende ut invitasjon til
alle medlemmer.
Påmelding til landsmøtet åpner i starten av februar
2019. Hold av datoene hvis du ikke allerede har gjort
det.

Kurs for nye likepersoner 2019
Føflekkreftforeningen vil arrangere et nytt
likepersonkurs sammen med fire andre
pasientforeninger. Disse er Profo, Føflekkreft,
CarciNor, Sarkomer og Norsk MO-forening. Kurset vil
bli avholdt på Scandic hotell, Lillestrøm lørdag 9. og
søndag 10. mars 2019. Programmet er enda ikke
utarbeidet, men tidspunktet er satt.
Likepersontjenesten er samfunnsnyttig og meningsfylt
arbeid. Det skal bidra til at personer med erfaring
enten som kreftpasient eller pårørende til en
kreftpasient kan dele sin erfaring med andre som
ønsker en slik samtale. Særlig viktig er det at
likepersonene evner å lytte og at det er den som har
ønsket samtalen som er i sentrum for samtalen. Vil du
bli likeperson kan du søke om å få være med på kurset
i mars. Antall plasser er begrenset så det kan lønne
seg å være tidlig ute. Blir du likeperson må du
imidlertid påregne å gjøre en del frivillig arbeid i regi
av Føflekkreftforeningen.
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Nobelprisen i medisin 2018
Dr. Anna K. Winge-Main
Årets pris har gått til James P. Allison og Tasuku Honjo
for deres «Discovery of cancer therapy by inhibition of
negative immune regulation».
Allison satt på sitt laboratorium i Berkley, California og
studerte et protein som er en kjent brems i
immunreguleringen, CTLA-4. Han innså potensialet
ved å oppheve denne bremsen og på den måten
bruke immuncellene til å angripe kreft. Han jobbet
med å utvikle dette konseptet til det ble en helt ny
behandlingsmåte for kreft.

CTLA-4 hemmer. Spektakulære resultater, men uten
interesse fra farmasiindistrien. (En review artikkel
kommenterte: «It is well known that immunotherapy
only works in mice.») Han fortsatte allikevel utrettelig
for å jobbe med en terapi som kunne brukes hos
mennesker. I 2010 kom gjennombruddet; hos
pasienter med malignt melanom klarte man endelig å
drive bort kreften! Honjo og hans lab jobbet også
utrettelig med en rekke elegante og essensielle
studier der man gradvis jobbet med antitumoreffekt
fra petriskål til mus til man til slutt i 2012 kom med et
massivt gjennombrudd i en studie der man klarte å
behandle en rekke kreftformer, inkludert malignt
melanom. I over hundre år har man forsøkt å
involvere immunsystemet i bekjempelsen av kreft,
men ingen hadde klart det før Allison og Honjo.

Samtidig som Allison jobbet med sitt konsept i
California, var Honjo og hans team i Kyoto, Japan,
godt i gang med studier og arbeid med et unikt
protein han hadde oppdaget på T-cellene, PD-1
(programmed cell death -1). Han fant etter nøye
studier av proteinets funksjon at det også fungerte
som en brems, men hadde en annen mekanisme enn
det Allison hadde jobbet med.
Årets vinnere er ikke alene om å belønnes med
Nobelprisen i medisin for viktig arbeid innen
kreftbehandling. I 1966 fikk Huggins prisen for sitt
arbeid med hormonbehandling innen prostatakreft,
Elin og Hitchins fikk den i 1988 for deres arbeid med
kjemoterapi og Thomas fikk prisen i 1990 for sitt
arbeid med benmargstransplantasjon hos
leukemipasienter.
Det som utpeker Allison og Honjo er at de har klart å
finne et helt nytt behandlingsprinsipp innen
kreftmedisin. De «tenkte utenfor boksen» og
oppdaget det enorme potensialet kroppens eget
immunforsvar har i bekjempelsen av kreft ved å slippe
opp bremsene deres.
På 1990 tallet hadde vi dakarbazin (DTIC) som beste
behandling mot malignt melanom. Det hadde ikke
endret seg siden 1975. Men imens studier etter
studier med kjemoterapi eller interferonbehandling
produserte en rekke skuffende resultater, klarte
Allison og hans lab i 1994 å kurere mus med sin

Foto: Dagbladet.no.

For oss som har eller jobber med malignt melanom er
det lett å føle at årets Nobelpris er litt «vår». Malignt
melanom har vær den kreftformen som har hatt størst
effekt av immunterapi og der man har sett den mest
dramatiske endringen i effekt og overlevelse hos de
som har sykdommen. Vi har så mye håp nå!
Jeg husker nøyaktig dato og hvem jeg startet
behandling med ipi eller nivo/pembro med for første
gang etter at vi endelig fikk lov av Beslutningsforum å
bruke stoffene utenfor studier, det var så stort. Så en
rørt melanom-onkolog fra Radiumhospitalet løfter et
glass i kveld og skåler for Allison og Honjo. «Takk for
at dere beholdt troen på arbeidet og fortsatte
utrettelig. Og gratulerer med så vel fortjent Nobelpris
i medisin!»
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Føflekkreftforeningens
personvernerklæring

ikke gaven godkjent som fradrag for innføring i
din selvangivelse.
Slik gjør du for å få skattefradrag:

Styret i Føflekkreftforeningen har nå utarbeidet
en personvernerklæring som synliggjør at vi
ivaretar medlemmenes personvern. Formålet
med erklæring er å informere deg som medlem
av Føflekkreftforeningen om hvordan vi
håndterer dine personopplysninger. For at
Føflekkreftforeningen i det hele tatt skal kunne
drive som en pasientforening er vi nødt til å
registrere noen personopplysninger om
medlemmene være. Noen personopplysninger
regnes som sensitive personopplysninger. Det er
blant annet opplysninger om noens helse. Her er
det enda strengere krav i loven om hvordan slike
opplysninger skal behandles. Slike opplysninger
kan bare registreres i den grad det er nødvendig
for virksomheten og etter samtykke samt at de
skal slettes når det ikke lenger er behov for dem
eller etter krav fra den de gjelder.
Personvernerklæringen oppfyller kravene i den
nye personvernloven som ble vedtatt i mai 2018,
men fortsatt ikke iverksatt. Denne loven har
inkorporert det mye omtalte GDPR direktivet.
Hele personvernerklæringen kan du lese her.

1. Betal inn valgfritt beløp til kontonummer
3208.24.12939
2. Skriv navn og fødselsnummer (11 siffer) i
meldingsfeltet
Les mer om skattefradrag og våre retningslinjer
for personvern på hjemmesiden vår.
http://foflekkreft.no/stoett-oss/skattefradragpaa-gaver-til-foeflekkreftforeningen
Støtt oss på Facebook
Nå har det blitt enda enklere å støtte det viktige
arbeidet Føflekkreftforeningen gjør. Bruk «gi et
bidrag»-knappen på Facebook-siden vår
@foflekkreftforeningen, og gi et valgfritt beløp,
eller start din egen innsamlingsaksjon til støtte
for foreningen.

Gaver og skattefradrag
Føflekkreftforeningen er nå godkjent av
Skatteetaten som ideell organisasjon, hvor givere
kan få skattefradrag for sine gaver. I
inneværende skatteår gjelder dette for beløp fra
kr. 500, til maksimalt kr. 40.000. For at
Skatteetaten skal kunne oppdatere din
selvangivelse med korrekt fradrag, må vi i tillegg
til beløp, få tilsendt fødselsnummer, navn og
adresse.
Uten at Føflekkreftforeningen videreformidler
disse opplysningene til skattemyndighetene, blir

Ønsk deg en annerledes julegave eller gi en gave
og få skattefradrag selv!

Føflekkreftforeningen er utrolig takknemlige for
alle gaver vi mottar.

Takk for at du engasjerer deg!
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Kurs ved Montebellosenteret

Å forebygge føflekkreft er bedre
enn å kurere

«Kreft-hva nå?» for de som har eller har hatt
føflekk, eller hudkreft arrangeres 15. – 22.
februar. Du kan søke alene eller med en nær
pårørende.
Vi arrangerer dette kurset for andre gang.
Pasienter og pårørende møter andre som er i
tilnærmet lik situasjon som seg selv. På dette
kurset har bidragsytere spisskompetanse innen
kreftbehandling, psykososial støtte, ernæring og
fysisk aktivitet. Gjennom kunnskapsformidling,
erfaringsutveksling sosiale og fysiske aktiviteter
vil man få innsikt i hvordan å mestre utfordringer,
og hva som kan være mest hensiktsmessig for
veien videre i livet.
Pårørende deltar i kurset på lik linje med den som
har kreftdiagnosen, og får mulighet til å dele
erfaringer med andre pårørende i egne grupper.

Steinar Aamdal, Professor Emeritus MD PhD, er
en av foredragsholdere på dette kurset. Etter
foredraget er det satt av god tid til spørsmål. Mer
info om kurset og hvordan man kan søke finnes
her på våre nettsider:
https://www.montebellosenteret.no/kurs/kurspl
an?view=article&id=470:hud-og-føflekkreft-7b19&catid=151

Figur av Bettina Ryll, MPNE presentert på ESMO
19.10.18
Man snakket mye om de to typene adjuvant
behandling på ESM0 konferansen i oktober 2018.
I dag er standard behandling hvis man har en
mistenkelig flekk:
•
•
•

•

•

•

•

Du har en føflekk eller hudforandring du får
fjernet
Flekken blir sendt inn til undersøkelse
Hvis det blir funnet kreftceller blir man
operert på nytt – utvidet eksisjon / reeksisjon.
De aller fleste er da friske.
Observasjon og kontroller for å se om man får
videre utvikling av sykdommen. Per nå,
oktober 2018, venter man og ser om det blir
mer spredning.
Operasjon er førstevalget for spredning til
lymfeknuter eller andre steder som kan
opereres. Dette er stadium III
Hvor ofte man går til undersøkelse for å
sjekke er avhengig av hvilket stadium
sykdommen er i. Spør legen din om hvilket
stadium sykdommen klassifiseres i. Det avgjør
hva slags oppfølging en skal ha.
Oppstår det spredning til steder som ikke kan
opereres (stadium IV) får man immunterapi.
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De som har en mutasjon i cellene kalt BRAF
kan også få signalhemmere.
De norske retningslinjene finner du her:
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attac
hments/1468/IS2723_Handlingsprogram_maligne_melanomer.pdf

Spredning kan forebygges

hemmerne Dabrafenib (Tafinlar®) og Trametinib
(Mekinist®) er godkjent i EMA.
Det som har vært testet ut lengst i adjuvant setting er
signalhemmere. Kurven her viser at for dabrafenib og
trametinib kombinasjonen er andelen pasienter som
lever og ikke har fått videre spredning 19 % høyere
etter 3 år enn de som fikk placebo. En annen kurve
viser 16% på 4 år.

Forskningen er klar på at adjuvant behandling gir
bedre resultater enn å først behandle når det blir
oppdaget spredning.
Kurven under viser klart at det er stor risiko for videre
utvikling av sykdommen hvis det er spredning til
lymfeknuter uten adjuvant behandling. Den viser også
hvor mye bedre prognosene er med adjuvant
behandling.

Kurve fra COMBI- AD presentert på ESMO av G. Long
23.10.18.
https://www.novartis.com/news/mediareleases/novartis-combi-ad-study-tafinlar-mekinistcontinues-demonstrate-relapse-free-survival-benefitpatients-braf-v600-mutant-stage-iii-melanoma

Presentert av Georgina Long på ESMO, 23.10.18

Hva er adjuvant?
Adjuvant betyr at en etter operasjon på lymfeknuter
får behandling for å fjerne enkeltceller som har
kommet vekk fra svulsten som opereres vekk. Dette
er aktuelt for de som har sykdom med stor risiko for
videre spredning. IIIB, IIIC, IIID, sannsynligvis også IIIA
og eventuelt stadium IIC.
Behandlingen kan være enten immunterapi eller
målrettet behandling / signalhemmere. Behandlingen
starter normalt innen 12 uker etter operasjon.
Pasienten får adjuvant behandling i opptil 1 år hvis det
ikke er for store bivirkninger
Immunterapimedisinene som allerede brukes til
behandling av metastatisk melanom, dvs føflekkreft
med spredning, ble godkjent i EMA, European
Medicine Agency nå i 2018. Også BRAF- MEK-

Immunterapi viser vel så gode tall, men de studiene er
ikke kommet fult så langt. Som BRAF- positiv pasient
bør man skaffe seg informasjon om forskjellen, og
hvilken risiko for bivirkninger som følger med.
Godkjenning for bruk på norske offentlig sykehus er
under behandling hos nye metoder eller i ferd med å
bli sendt inn. Vi forventer at disse blir godkjent
vinteren r 2019.
Føflekkreftforeningen ønsker at disse medisinene blir
tilgjengelig for stadium III pasienter så raskt som mulig
på norske offentlige sykehus. De kan kjøpes på private
institusjoner, men behandlingen er veldig kostbar.
Radiumhospitalet og Ahus starter en ny studie med
disse medisinene i disse dager som pasienter som
nylig er operert og har BRAF-mutert sykdom kan
inkluderes i (COMBI-APlus).
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Vi tenker også at det er viktig for deg som dette er
aktuelt for å tenke deg godt om. Dette må være den
enkelte pasientens valg.
Mange har ikke nytte av medisinen – de ville ikke få
videre spredning uansett. En kan få alvorlige
bivirkninger av medisinene, og det kan være
belastende å stadig skulle på sykehus for infusjoner
eller ta piller hver dag til faste tider. Vil det å være i et
behandlingsforløp føre til at du bekymrer deg mer enn
om du legger det bort og tar problemene hvis / når
det eventuelt kommer tilbake?
Argumentet for å gå i gang med adjuvant behandling
er at det gir flere % høyere total overlevelse. Det er
studier som peker på at immunterapi virker enda
bedre når man får det adjuvant enn når man har fått
metastatisk sykdom. Vil man ta risikoen for
bivirkninger nå, i forhold til å først starte behandling
når spredningen er konstatert? For noen blir
spredning oppdaget for sent. Det å gjøre det man kan
for å forebygge kan ha positiv innvirkning på psykisk
helse.

Neo-adjuvant
Neo-adjuvant betyr at man ikke blir operert straks
etter at det er påvist spredning til lymfeknute, malignt
melanom stadium III. Pasienten får medisinsk
behandling, immunterapi eller signalhemmere i noen
uker først, så blir man operert etterpå. Etter
operasjonen fortsetter man på medisiner
forebyggende i en periode. Det er viktig å merke seg
at neo-adjuvant behandling foreløpig er
eksperimentell behandling, dvs. den er i tidlig fase i
studier.
Den innledende runden med neo-adjuvant behandling
fører til at svulsten krymper og er lettere å operere
vekk. Det er også teorier om at cellene husker
medisinbehandlingen bedre når den gis mens svulsten
er der.
Det ble lagt frem nye data om bivirkninger for de disse
behandlingsformene. Personene som blir behandlet
her er i relativt god form.

Kurve fra C. Blank, ESMO 2018
Resultatene ser lovende ut, men med
kombinasjonsbehandlingen er det relativt mye
bivirkninger så her må man teste ut flere forskjellige
doser først. Det er mulig at man også her vil forsøke å
redusere ipilimumab dosene, slik man forsøker hos
pasienter med spredning.

Biomarkører
Det forskes mye på å finne biomarkører slik at legene
kan forutse hvem som vil ha nytte av behandlingen og
hvem som ikke vil ha effekt av den, eller hvem som
kun vil få bivirkninger uten effekt. Det er interessant å
vite hvem som har liten risiko for videre spredning,
hvem som har de de beste og de dårligste
prognosene. Kanskje behandlingene som gir mest
risiko for bivirkninger, men er mest effektive, bare skal
brukes på pasientene med de dårligste prognosene?
Biomarkørene det snakkes om er blant annet
interferon – gamma (IFN-Ƴ) signatur og LDH.. LDH
(laktat dehydrogenase, LD i Norge) er et protein som
finnes i alle kroppens celler. Når celler brytes ned
slippes det ut LD som kan måles. Man kan tenke på
det litt som «senkningen/senken» som man snakket
om mer for flere år siden: det er en veldig uspesifikk
prøve, men om den er for høy kan det være et tegn på
at noe ikke er helt som det skal. Slik bruker
onkologene LD når de vurderer sykdom, er den høy er
det oftere et tegn på at det er en «tøffere» sykdom.
Dette bekrefter flere studier; LD er uspesifikk, men en
av de beste «markørene» vi har per i dag for malignt
melanom. Interferon-gamma (IFN-Ƴ) måles ved en
gensignaturtest der man har sett at pasienter med
høy IFN-Ƴ signatur in svulst/svulstområde har mye

NYHETSBREV DESEMBER 2018
større sannsynlighet for respons på behandling. Dette
er en eksperimentell og kostbar analyse og vil ikke bli
tatt i bruk utenfor studier med det første. Når man
snakker om patologisk respons i lymfeknuten mener
man om man ser gjenværende kreftceller i
lymfeknuten når den opereres ut og studeres under
mikroskopet.

Valg 2019
På årsmøtet under landsmøtet 6.-7. april vil det være
valg på tillitsvalgte til styret i Føflekkreftforeningen.
Har du et engasjement og har lyst til å bidra?
Interesserte kan ta kontakt med Anne Tronvoll i
valgkomiteen:
anne.haugen.tronvoll@sorumsand.vgs.no

Det er liten grunn til å få medisiner som ikke vil virke
på den varianten av sykdommen man har. Dette
gjelder både belastningen for oss som pasienter, og
besparelsen av millionbeløp per pasient for
samfunnet.
(Med medisinske råd fra Dr. Bettina Ryll, MPNE og Dr.
A.K. Winge-Main, OUS.)

Vi ønsker alle våre medlemmer
en riktig god jul
og et godt nytt år!

Følg oss på
Nyhetsbrev fra Føflekkreftforeningen sendes til alle
medlemmer per e-post.

Internett:
http://foflekkreft.no/

Ønsker du ikke å motta nyhetsbrevet, ta kontakt med oss
på e-post: post@foflekkreft.no

Facebook:
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