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Nyhetsbrev februar 2019
En hilsen fra vår styreleder
Det er vinter og UV-strålingen er lav, likevel er det
hektisk aktivitet i Føflekkreftforeningen. Det pågår
mye planleggingsarbeid for tiden. Hudkreftdagen,
landsmøte, likepersonskurs, nordisk
melanomkonferanse og sommerkampanjer. Vi har
mange baller i lufta og forhåpentligvis lander de fleste
der de skal.
Landsmøte vårt 6.-7. april er nå åpent for påmelding.
Jeg håper å møte mange av dere der. Meld deg på så
raskt som mulig. Hotellet har en frist for hvor lenge de
garanterer for rom.
Det siste året har det vært diskutert i flere fora om
navnet føflekkreft er riktig å bruke. Vi tror tiden nå er
moden for å bruke fagbegrepet melanom. Ikke alle
pasienter med malignt melanom har sykdom som
begynte i en føflekk.
Kreftregisteret har endret navn fra
føflekkreftregisteret til Nasjonalt kvalitetsregister for
melanom.
Styret tror derfor tiden er inne til å endre navn på
foreningen til Melanomforeningen, og vil stille forslag
til årsmøtet om dette.
Hudkreftdagen 2019 blir onsdag 22. mai. Vi legger opp
til omfattende aktivitet på dagen.
Vi planlegger flere forebyggende
informasjonskampanjer. Der trenger vi hjelp av deg
som medlem for å nå ut til mange. Les mer et annet
sted i nyhetsbrevet.

Vi er så heldig å ha ansatt Mari Sandvold som
sekretariatsleder i Føflekkreftforeningen. Hun skal
jobbe i ca. 50 % stilling. Mari har vært konsulent for
oss i desember og januar, og vi gleder oss over at hun
vil være fast hos oss. Hun har tilsvarende stilling i
CarciNor. Vi ser synergieffekter av arbeid for to små
foreninger. Vi håper å få på plass en avtale om kontor
i Øvre Vollgate 11 i Oslo, samme sted som UngKreft,
Brystkreftforeningen, Norilco, CarciNor og Sarkomer
holder til.
Vi jobber med flere interessepolitiske saker for
øyeblikket blant annet adjuvant behandling og ny
nasjonal strategiplan. Begge deler ser ut til å bruke
lengre tid gjennom systemet enn forventet og vi
jobber med et brev for å sette fokus på framdrift av
arbeidet.
Vi har allerede skrevet brev til sivilombudsmannen
angående manglende oppfølging.
Så det skjer mye i foreningen. Kom på landsmøtet i 6.7. april, så får du mer informasjon.
Jeg ønsker deg en strålende vinter og vår. Husk
solkremen!
Med vennlig hilsen
Kari Anne
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Årsmøtesak: Forslag om navneendring
fra Føflekkreftforeningen til
Melanomforeningen.

Aktuelt

Lokale møter
Vi trenger hjelp til å arrangere flere lokale møter. Det
er godt å kunne møtes helt uformelt med eller uten
agenda. Ønsker du annet program skal vi forsøke å
tilrettelegge så godt vi kan. Ta kontakt så finner vi ut
av det praktiske sammen.
Noen steder kan vi låne lokaler hos kreftforeningen,
noen steder kan vi bruke Vardesentrene og andre har
lokale møteplasser eller bruker en kafé med en rolig
avdeling.

Har du lyst til å informere om solvett?
Vi har en solvettpresentasjon som er laget i samarbeid
med Kreftforeningen. Den er fin å bruke i foreninger
som f.eks Lions, Rotary, pensjonistforeninger, og
andre foreninger i ditt nærmiljø. Spør om du kan få
snakke om solvett f.eks i mai måned når vi har
hudkreftdagen.
Ferdige presentasjoner for voksne i barnehage og
barneskole, samt ungdomsskole og
videregåendeelever planlegges for tiden. Har du ideer
til hvordan de treffer best så tar vi veldig gjerne i mot
innspill.

Hva skjer:
9.-1.0 mars

Kurs for nye likepersoner på
Lillestrøm. Lukket for påmelding. 13
fra Føflekkreftforeningen

22.-23. mars.

Melananoma Patient Network Europe,
konferanse i Brussel. Ca. 10 fra
Føflekkreftforeningen. Lukket for
påmelding.

6.-7. april

Landsmøte i Føflekkreftforeningen.
Påmeldingsfrist 15.2! Meld deg på:
https://foflekkreftforeningen.portal.st
yreweb.com/arrangement/Arrangeme
ntSession2?ID=xUOpGA

22. mai.

Hudkreftdagen. Her håper vi mange vil
delta med stands rundt om i landet.
Kom gjerne med innspill til aktiviteter
lokalt og landsdekkende. Det blir
frokostmøte i Oslo hvor vi håper å få
med mye presse.

Uke 26

Prosjekt solvett på fotballskole,
avhengig av at vi klarer å skaffe
sponsorer. Vi trenger frivillige.

11-13. oktober Nordisk melanomkonferanse i
Gøteborg. MPNE Nordic i samarbeid
med finske, svenske og danske
føflekkreftforeninger. Vi har fått støtte
fra Nordisk Råd.

Kurs for nye likepersoner
Likepersonsamling 9.-10. mars.
Likepersonsarbeidet er en viktig del av foreningens
arbeid for personer med føflekkreft og deres
pårørende. 9. og 10. mars skal Føflekkreftforeningen i
samarbeid med Profo, CarciNor, Sarkomer og Norsk
MO-forening arrangere kurs for nye likepersoner.
Vi er veldig glade for at så mange fra
Føflekkreftforeningen hadde ønske om å delta på
kurset, og at vi fikk mange med på kurset i mars. De
som har fått plass er kontaktet. De som ikke fikk være
med denne gangen er satt på venteliste for senere
kurs.
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Landsmøte 2019

gleder oss til å møte både de som er «ny» og gamle
kjente! Vi håper du melder deg på!

Velkommen til landsmøtet på Hotel Klubben,
Tønsberg!

Hudkreftdagen 2019
Bli med og marker Hudkreftdagen den 22. mai!
Hudlegeforeningen, Kreftforeningen og
Føflekkreftforeningen står også i år sammen om å
arrangere Hudkreftdagen! Vi inviterer medlemmer og
andre støttespillere til å hjelpe oss å markere denne
viktige dagen.
Hva med å sette opp «stands» og dele ut brosjyrer på
torget eller kjøpesenteret i byen din? Arranger lokale
møter og informer om faresignalene til føflekkreft.
Kontakt lokale medier og fortell om eventuelle stands
eller andre aktiviteter som er planlagt ifm.
Hudkreftdagen. Har dere gode ideer så meld fra til oss
i styret, så vil vi prøve å bidra med hjelp for å få
gjennomført ideene. Mer info kommer på
www.foflekkreft.no.

Bilde: Booking.com

Har du ikke meldt deg på årets landsmøte, er det
fortsatt mulighet til å bli med. Fredag 15. februar går
fristen for å melde seg på årets landsmøte ut.

MPN Nordic

Program

Føflekkreftforeningen i Norge,
Modermærkeforeningen i Danmark,
Melanomforeningen i Sverige og Suomen
Syöpäpotilaat - Cancerpatienterna i Finland planlegger
en felles konferanse sammen med Melanoma Patient
Network Europe. Konferansen blir i Gøteborg 11.-13.
oktober. Da vi også har med finnene blir
konferansespråket engelsk.

Årets høydepunkt blir motivasjonsforedrag ved Elin
Maaeng Jakobsen og faglig seminar ved overlege Anna
Katharina Winge-Main, overlege ved
Radiumhospitalet, og én av Norges fulltids
melanomleger.
Maaeng Jakobsen vil gi oss tips til hvordan man kan
bygge opp egen mental styrke når livet slett ikke blir
som man hadde tenkt. Hun har svart belte i TaekwonDo og erfaring som mental trener for norske
toppidrettsutøvere. I tillegg har hun personlig erfaring
i bruk av kognitive teknikker ved alvorlig sykdom.
Winge-Main vil i sitt foredrag komme inn på blant
annet hvordan man kan forutse hvilke pasienter som
har effekt av en gitt behandling, hvordan resistans
mot immuno-terapiene oppstår og hva som blir neste
paradigme innen behandling av føflekkreft.
I tillegg til disse to foredragene vil det bli både
pasienthistorie, pårørendehistorie og god tid til sosialt
samvær. Dette blir en helg med faglig påfyll, hyggelig
sosialt samvær og spennende erfaringsutveksling. Vi

Her er en link til nettside for arrangementet.
http://www.melanomapatientnetworkeu.org/mpnnor
dics-2019.html
Tema for konferansen blir:
•
•
•

What is considered the latest standard of care in
Melanoma from a scientific point of view?
What are the opportunities and challenges for our
region?
Where can collaboration make a real difference for
Melanoma patients?
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Vi tror på at samarbeid i Norden kan gjøre oss alle
sterkere.
Vi har fått støtte til konferansen fra Nordisk råd.

Møteplassen i Vågan, treffsted for
personer berørt av kreft

Kostholdsmøte i Tromsø
Torsdag 28. februar kl. 18:00 til 19:30 på Clarion Hotel
The Edge, Kaigata, i Tromsø, er det åpent møte om
hvordan ta gode kostholdsvalg når du har kreft. Møtet
er gratis og åpent for alle, både pasienter og
pårørende, men krever påmelding. Les mer og meld
deg på her:
https://kreftforeningen.no/arrangementer/temamote
-om-kosthold-og-kreft-hvordan-velge-rett-nar-allepastar-a-hafasiten/#28.%20februar%202019_kl.%2018:00%20%2019:30
Kreftforeningen har egne temamøter rundt om i hele
landet, om bl.a. kosthold og kreft. Sjekk ut
https://kreftforeningen.no/arrangementer/. Du kan
både sortere på tema, landsdel og måned.

Bilde: Hege Eilertsen

Det har i lang tid vært stor etterspørsel etter et felles
sted hvor kreftrammede kunne møtes, og gleden var
stor da tilbudet endelig ble en realitet. En
styringsgruppe bestående av kreftsykepleier,
kreftkoordinator, to medlemmer fra Profo-Lofoten, og
likeperson fra Føflekkreftforeninga står bak tiltaket.
En gang i måneden arrangeres møte i Havlykvartalet,
og hvert møte består av en faglig del i tillegg til sosialt
samvær. På første møte fikk alle fremmøtte mulighet
til å komme med innspill og ønsker om hva de kunne
tenke seg av faglige foredrag og temaer. Til nå har det
vært presentasjon av likepersonstjenesten, og «Bra
mat for bedre helse» i tillegg til oppstartsmøtet.

Ny sekretariatsleder
Kari Anne Fevang, styreleder i Føflekkreftforeningen
er glad for å kunne ønske Mari Sandvold velkommen
som vår nye sekretariatsleder. Mari vil besvare
henvendelser som kommer på e-post og telefoner. I
tillegg til konkret medlemsservice, vil hun jobbe med
ulike arrangementer vi har, og ellers avlaste resten av
styret.

5. mars er tema «Mestringsstrategier» v/ sykepleier
NLSH Elin Pladsen og 2. april vil lege ved NLSH
Benedikte Aase Jensen holde foredrag om
senkomplikasjoner etter kreftbehandling.
Meld deg inn i gruppen «Møteplassen i Vågan» på
Facebook, og få informasjon om kommende møter:
https://www.facebook.com/groups/10190006149469
73/?ref=group_header
Bilde: Privat
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Mari er også sekretariatsleder i pasientforeningen
CarciNor, og vi ser at vi har god nytte av å jobbe
tettere med de andre pasientforeningene.
Du kommer i kontakt med Mari ved å sende en e-post
til sekretariatet på post@foflekkreft.no eller ringe 977
35 355. Mari jobber i en 50% stilling for oss, og når
hun ikke er på jobb for oss, vil telefonen viderekobles
til noen andre i styret.

Utprøvende behandling - noe for
deg?
Nytt og informativt hefte til hjelp for alle som må ta
stilling til om de skal delta i utprøvende behandling
eller ikke.
LHL, Spafo Norge, Hodepine Norge, CarciNor,
Føflekkreftforeningen, MS-forbundet, LMI
(Legemiddelindustriforeningen), Norsk
Revmatikerforbund, Astma- og allergiforbundet,
Psoriasis- og eksemforbundet, RP-foreningen og
Novartis har samarbeidet om utarbeidelsen av
infoheftet «Utprøvende behandling - noe for deg?».

Formålet med samarbeidsprosjektet er å gjøre
kvalitetssikret informasjon om utprøvende behandling
lettere tilgjengelig for pasientforeninger og deres
medlemmer. Informasjonsheftet er fremst tenkt som
e-bok, men det vil også komme et begrenset opplag
av trykte eksemplarer som blir tilgjengelig hos de ulike
pasientforeningene.
Informasjonsheftet inneholder flere henvisninger og
aktive lenker til den offentlige portalen
Helsenorge.no. Der finnes også informasjon om
utprøvende behandling og en oversikt over mange
studier som pågår i Norge innen forskjellige religioner,
sykdomsområder og sykdommer. Heftet er praktisk og
informasjonen er lett tilgjengelig. E-boken inneholder
aktive lenker fra kapittelhenvisningene i
innholdsfortegnelsen til innholdet, uthevede ord er
lenket til ordlisten, referanselisten er lenket til
kildene, og pasientforeningenes, LMI og Novartis
logoer er lenket til deres nettsider. Tekststørrelse kan
økes via zoom-knappen nederst i høyre hjørne.
Vi anbefaler alle våre medlemmer å klikke seg inn på
lenken under og gjøre seg kjent med innholdet.
E-bok versjonen finner dere ved å følge denne lenken
Utprøvende behandling - noe for deg?

EADO (European Association of
Dermato Oncology)
Forfatter: Tone Skajaa Rye (medlem)
EADO er en uavhengig profesjonell organisasjon som
skal bidra til å fremme, koordinere og forbedre
forskningsaktiviteter innen hudkreft. I tillegg skal
organisasjonen opplyse om forebygging, tidlig
diagnostisering og tidsaktuelle forskningsprosjekter og
resultater. Organisasjonen er en viktig pådriver i
forhold til nye retningslinjer i behandling og
diagnostisering av hudkreft.
Organisasjonsmedlemmene består av hudleger,
kreftleger og forskere som er interessert i dermatologi
og onkologi. MNPE var representert på 2018kongressen med 14 deltakere hvorav jeg var den
eneste fra Norge. MPNE`sitt lederteam ved Bettina
Ryll, Violetta Astratinei, Gilliosa Spurrier og Fredrik
Østman veiledet oss gjennom krevende forelesninger
og ga oss viktige innspill underveis.

NYHETSBREV FEBRUAR 2019

Bilde: Privat. Tone står som nummer tre fra venstre.

Det er ikke alltid like lett for pasienter å forstå
biologiens vanskelige ord og begreper, men med
Bettina Ryl sine pedagogiske og kunnskapsrike
oversettelser fra latin til «kokebok» ble ting litt mer
forståelig.
Hva lærte jeg og hvordan bringe dette videre.
Det som var nytt i fjor er gammelt i år.
Forskningen på føflekkreft går stadig fremover og
nye immunterapi-kombinasjoner viser seg å gi
bedre resultater enn med single
behandlingsformer. Blant annet vil man ved å
kombinere de to immunterapi-medisinene Nivo og
Ipi oppnå større overlevelsesevne enn ved å
behandle med monoterapi, pembro, Nivo eller Ipi
alene. Dessverre gir behandlingskombinasjoner
større bivirkninger, men prognosene øker både i
forhold til adjuvant behandling på stadium 3 og
ved spredning på stadium 4.
Lang tids overlevelse med MM (malignt melanom /
føflekkreft) defineres i dag som 5 år – men det er
viktig å være klar over at mye av forskningen ikke
har pågått mer enn 5 år. Det man imidlertid ser i
mange studier med PD-1 hemmere og CTLA- 4 er
at de som responderer på behandlingen ser ut til å
være stabile i mange år.
Kort oppsummert viser forskningen oppløftende
resultater på overlevelse, men behandlingene
virker dessverre ikke på alle. I dag vet vi mye om
hvilke faktorer som virker, men vi vet dessverre
ikke mye om faktorer som gjør at
immunterapibehandlingen ikke virker og at man på
et tidspunkt blir resistent. Vi har med andre ord
langt igjen før vi finner den fullstendige fasiten.
Det er likevel ingen tvil om at immunterapien har

ført til et viktig paradigmeskifte innen
kreftbehandling.
Immunterapi
For at leserne skal forstå hva immunterapi er har
jeg valgt å definere de vanligste begrepene innen
behandlingen.
Hva er PD – 1 hemmere/Sjekkpunkt-hemmere
PD-1 hemmere er medisiner som bidrar til å blokkere
«bremser» i vårt immunsystem slik at kroppens
immunforsvar styrkes og blir istand til å angripe
krefttumorer/celler.
Forskjellen mellom PD1- hemmerne Nivolumab (
heretter kalt NIvo), merkenavn Opdivo, &
Pembrolizumab (forkortet pembro), merkenavn
Keytruda og Ipilimumab ( heretter kat Ipi), merkenavn
Yervoy er at de angriper ulike bremse-markører.
Ipi blokkerer et molekyl som kalles CTLA-4, en
proteinreseptor som nedregulerer vårt
immunsystemet slik at når CTLA-4 proteinet blir
blokkert vil vårt eget immunsystem blir i stand til å
angripe kreftsvulster/celler.
Nivo og pembro virker ved å blokkere en negativ
regulator av T-celle aktivering og gir dermed vårt eget
immunsystem mulighet til å angripe
kreftsvulster/celler. Det må i denne sammenheng
nevnes at T-celler utgjør en viktig del av vårt
immunforsvar.
Hva er Biomarkører
Biomarkører er en substans som kan fortelle noe
om en persons helsetilstand og som finnes i alle
typer biologisk materiale.
Behandling med Tafinlar (dabrafenib) og Mekinist
(trametinib) gis til MM-pasienter som har en spesifikk
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genskade i et gen som heter BRAF. Omtrent 40-50
prosent av MM-pasienter har denne genskaden, og
den forekommer oftest blant yngre pasienter.
Hva er målrettet terapi med BRAF- og MEKsignalhemmere
BRAF-hemmere forsinker og bremser veksten til
kreftcellene, og bidrar til at sykdommens vekst avtar.
Trametinib hemmer er et signalprotein (MEK) som
aktiverer en annen celledelingsvei. Ved å kombinere
dette medikamentet med dabrafenib, forsterkes
effekten og man kan mer effektivt stoppe kreftcellene
i å formere seg.
Det som er bra med BRAF-hemmere, er at de virker
veldig raskt. Det negative er at de fleste vil utvikles
resistens og da begynner sykdommen å utvikle seg
igjen.
På grunn av kortvarig effekt registrerte jeg at
forskerne nokså enstemmig ville velge å starte opp en
behandling med PD-1 hemmere siden disse viser seg å
gi effekt selv etter at man har stoppet å ta medisinen.
Det er tre EMA godkjente leverandører av BRAF &
MEK hemmere nå. Dabrafenib (Tafinla)r & trametinib
(Mekimist) er kombinasjonen mest brukt i Norge.
Vemurafenib ( Zelboraf) er en annen BRAF- hemmer.
Kombinasjonen encorafenib og binimetinib er til
vurdering nå.
Det finnes også andre interessante biomarkører som
man utforsker nye behandlingsmuligheter på, men
foreløpig er BRAF og MEK hemmerne de mest
effektive.
Hva er T-VEC ( Imlygic)
Imlygic er et genmodifisert herpes virus som sprøytes
direkte inn i krefttumoren for å få den til å krympe

eller bekjempes. Behandlingen kan i noen tilfeller
benyttes der det ikke går an å operere. Man injiserer
direkte på tumoren som bør være plassert nær huden
for å kunne komme til.
I noen tilfeller setter behandlingen i gang kroppens
eget immunforsvar slik at tumorer som ikke kan
injiseres også krymper og eller bekjempes. Man vet
ikke fullt og helt hva som gjør at behandlingen virker,
men metoden har vist seg å være effektiv på enkelte
pasienter.
Målet med behandlingen er å bekjempe så mye som
mulig av krefttumorene slik at man eventuelt kan
starte ny behandling enten ved operasjon eller
immunterapi.
Det var også et gjennomgående tema på alle
forelesninger, t jo mindre spredning jo mer effektivt
virker immunterapien.
Aktuelle studier
Adjuvant og neo adjuvant behandling med
immunterapi.
Det pågår stadig forskning på såkalte
tilleggsbehandlinger hvor målet er å hindre spredning
av kreft etter operasjon på 3`dje stadie. I fjor ble det
publisert flere studier på adjuvant behandling, blant
annet check point 238 som viste at adjuvant
behandling med single medisiner som Nivo og
BRAF/MEK hemmere ga oppløftende resultater.
I år viste studier at kombinasjonen Nivo og IPI, både
som neo-adjuvant og adjuvant behandling ga enda
bedre resultater. Neo adjuvant behandling handler
om å stimulere immunforsvaret til å angripe
krefttumorer før operasjon. Behandlingen gis i 6 uker
før en eventuell operasjon og fordelen med neo
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adjuvant behandling er at man kan se om tumorene
krymper før operasjon. På den måten finner man ut
om personen responderer positivt på immunterapien.
Ved positiv effekt kan man til og med vurdere å foreta
et mindre inngrep enn planlagt og i noen tilfeller kan
det faktisk bli aktuelt å ikke operere i det hele tatt.

behandlingen går til angrep på føflekkceller) og
fatigue.
I noen tilfeller må man stoppe opp behandlingen for
en periode nettopp for å kunne restituere seg.
Forskningen viser imidlertid at selv om man avslutter
behandlingen på grunn av bivirkninger har den ofte
gitt effekt.
Forebygging og styrking av eget immunsystem
En balansert tarmbakterieflora er viktig for å stimulere
immunforsvaret.
( Noe er hentet fra Forskning.no)
De siste årene er det gjort
Gjennom de senere års forskning og
populærvitenskapelig formidling har vi blitt mer klar
over at tarmens bakterier, virus og sopp – eller
mikrobiotaen i tarmen som det også kalles, har stor
betydning for vår helse, og utvikling av sykdom.
Mennesket er avhengig av tarmbakterienes gener Fo
rå fordøye maten og danne viktige næringsstoffer,
samt for optimal funksjon av immunforsvaret,
blodforsyningen og nervesystemet.
I en velfungerende tarm er det mikrobielle
mangfoldet svært høyt og artene «kommuniserer»
innbyrdes slik at ingen blir utradert eller kommer i
alvorlig mindretall.

Som nevnt innledningsvis viser studier med
kombinasjonen Ipi og Nivo oppløftende resultater for
både stadium3 og 4 pasienter.
Bivirkninger
Alle behandlingsformer med immunterapi kan gi
bivirkninger. Når man fjerner bremsen på eget
immunforsvar kan kroppen i noen tilfeller gå til
angrep på friske celler. Dette kan gi seg utslag i såkalte
autoimmune reaksjoner og sykdommer. Ofte vil disse
reaksjonene gå tilbake når man er ferdig med
behandlingen, men i noen få tilfeller blir de værende
som for eksempel ved diabetes og revmatisme.
De vanligste bivirkningene er imidlertid diaré, vitiligo
(for øvrig en positiv reaksjon som viser at

Fordi tarmmikrobene våre er så viktige, bør vi sørge
for å gi dem den maten de trenger, slik at vi kan ha en
artsrik og balansert tarmflora.
Plantebasert mat bidrar med fiber som
tarmbakteriene kan bryte ned til kortkjedede
fettsyrer. Slike fettsyrer stimulerer produksjon av
hormoner som reduserer appetitt og bedrer
reguleringen av blodsukkeret.
Mat som er lite bearbeidet eller mat som er
fermentert (produsert med hjelp av gunstige
mikrober) tilfører oss mikroorganismer som kan bidra
til en artsrik og robust mikrobiota i tarmen. Et
kosthold med høyt fettinnhold har vist seg å kunne ha
en negativ effekt på tarmfloraen.
For alle som mottar immunterapi er det viktig å
«gjødsle» tarmbakterier med å spise fiberrik mat, lite
fett og lite sukker. Man anbefaler ikke å spise verken
probiotika eller antioksidanter da dette kan skape
ubalanse i DIN tarmflora.
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Man bør unngå antibiotika under behandling med
immunterapi, MEN ikke for enhver pris da antibiotika
tross alt har reddet flere liv enn immunterapi. Ved
behov bør fastlegen ta kontakt med onkologen.
Sol, Kosthold, D-vitamin og trening
Rundt 90 % av hudkrefttilfellene har sammenheng
med UV-stråling fra sol og solarium. Beskyttelse mot
UV-stråler er den viktigste forebyggingsfaktoren. I
tillegg bør man unngå røyk og overvekt.
Videre anbefales det å sørge for at man har nok Dvitamin i kroppen. For oss som bor i nord og har lite
sol om vinteren vil det ofte være gunstig å ta ekstra Dvitamin i måneder med R i.
Hyppighet og dødelighet høyest i Norge
Under konferansen ble ordene «early detection»
gjentatt til stadighet. Tidlig diagnostisering er den
eneste måten å oppnå god prognose på. Ved å være
OBS på egne føflekker som forandrer seg og/eller som
skiller seg ut fra de andre føflekkene man har på
kroppen og sørge for at disse blir fjernet er mye gjort.

behandlingen etter at den ble anerkjent i ESMO
senere på året.
Vi vet og at enkelte pasienter ikke får den
oppfølgingen de har krav på og mange blir gitt opp
uten å bli opplyst om muligheter på det private
markedet. T-VEC injeksjon er et annet eksempel på
en behandling som ennå ikke er godkjent i det
offentlige helsevesenet i Norge, men som benyttes
på private klinikker med gode resultater.
Vår oppgave som pasientadvokater er derfor å
sørge for å bli kompetente og opplyste slik at vi
kan publisere nyheter og ikke minst opplyse
medpasienter om behandlingsmuligheter. Som
pasientadvokater bør vi få innpass i viktige
beslutningsorganer og melanomforum – først da
blir vi så synlige og hørt. Vår kompetanse som
pasienter og brukere er verdifull blant annet fordi
vi så smertelig erfarer at mens vi venter på
godkjente medisiner vil noen av oss dø.

Kontingent for 2019
Medlemskontingenten for 2019 er nå sendt ut på epost til alle medlemmer.
Vi takker for at du vil være med i
Føflekkreftforeningen. Antall medlemmer har stor
betydning for oss som forening. Jo flere vi er, jo større
tyngde får uttalelsene våre, i tillegg til at antall
medlemmer har noe å si for den økonomiske støtten
vi får fra bl.a. Bufdir.
Du har nå mulighet for å få e-faktura fra oss. Ønsker
flere i din familie å støtte Føflekkreftforeningen kan
de bli husstandsmedlem for kun kr 50.
Har du spørsmål om kontingenten, ta kontakt med
Mari i sekretariatet: post@foflekkreft.no, mobil 977
Pasientadvokater
Hva kan vi som pasienter gjøre for å få fortere
tilgang på nye medisiner og behandlingsrutiner
Til tross for at ESMO ( European Sosiety For
Medical Oncology) har godkjent adjuvant
behandling med PD-1 hemmere på 3`dje stadium
har ikke Norge godkjent denne behandlingsformen
ennå. Flere land i Europa implementerte denne
behandlingen straks etter at studien ble publisert i
September 2017, andre land godkjente
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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
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Ny EUPATI-fellow
Styreleder Kari Anne Fevang mottok i januar diplom
etter bestått 15 måneders kurs i forskning, utvikling
og godkjenning av nye medisiner. Kurset er laget for å
utdanne «patient advocates» over hele Europa til
bedre brukermedvirkere, spesielt innen forskning.

Det er tre norske som har bestått European Patients’
Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI) kurset:
Tidligere leder av Føflekkreftforeningen Roald Nystad i
cohort 1, brukerrepresentant i Helse Sør Øst Øystein
Kydland fra Touretteforeningen i Norge, og Kari Anne
Fevang fra Føflekkreftforeningen.

Bilde: EUPATI.
Bilde: Privat

Nyhetsbrev fra Føflekkreftforeningen sendes til alle
medlemmer per e-post.
Ønsker du ikke å motta nyhetsbrevet, ta kontakt med oss
på e-post: post@foflekkreft.no
Ansvarlig redaktør:
Kari Anne Fevang, styreleder

Følg oss på
Internett:
http://foflekkreft.no/
Facebook:
https://www.facebook.com/foflekkreftforeningen/

Redaktør:
Hege Eilertsen
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