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God jul i en spesiell tid!
Velkommen til årets siste utgave 

av Hjerne Det!. Vi håper at 
medlemsbladet oppleves som 

både interessant, nyttig og adspredel-
se i annerledesåret 2020.

I forrige utgave skrev jeg litt om at  
det er vanskelig å prioritere mellom 
mange viktige samfunnsoppgaver, 

men samtidig presiserte jeg også det 
som for meg er åpenbart. Nyeste og 
bedre behandling til hjernesvulstpasi-
enter og andre med kritiske diagnoser 
prioriteres ikke foran det å sy puter 
under armene på voldskriminelle,  
som ikke akkurat vil ha et positivt 
nettobidrag til samfunnet. 

Nå har vi igjen nylig vært gjen- 
 nom lansering av forslag til  
 statsbudsjett, denne gangen for 

2021. Vi har som interesseforening 
også i år påpekt en del enkeltpunkter 
og forhold der vi mener svake grupper 
i samfunnet og frivilligheten vil 
komme unødvendig og urettferdig 
dårlig ut. I år har vi kommentert 
svakheter ved Nye Metoder (proses-
sen for å godkjenne nye behandlinger 
i Norge), hvordan staten skattlegger 
forskning og således bremser utviklin-
gen unødvendig og hvordan staten 

med enkle grep burde tilrettelegge 
bedre for frivillige organisasjoner  
(og som også ville kommet oss og vår 
pasientgruppe til gode). Vi har også 
tatt opp igjen en tidligere kjepphest 
om økonomisk bostøtte til økonomisk 
svakere grupper, samt bedre tilrette-
legging for å hjelpe uføretrygdede 
tilbake i arbeidslivet, som igjen kan  
gi økt følelse av mestring og økono-
misk uavhengighet. 

Jeg skrev i forrige utgave også om at 
 vi er flere i styret som kjenner på  
 en forsterket vilje til å jobbe enda 

hardere for fremskritt etter å ha 
mistet venner og kollegaer som følge 
av hjernesvulst. Siden forrige blad,  
har vi hatt ledersamling i foreningen 
og diskutert hva som skal være våre 
viktigste fokusområder framover. 
Flere av dem kan du lese mer om  
i denne utgaven av bladet, og det 
gjelder spesielt:
 : Bedre og mer støtte til forskning 
– vi har nå spart opp en del midler 
som i 2021 skal omsettes til 
forskningsarbeid. 
 : Betydelige skritt nærmere et 
hjernekreftsenter og nettverk på 
tvers av Norge
 : Etablering av et kvalitetsregister for 

hjernesvulster som kan gi grunnlag 
for bedre forskning og mer struktu-
rert læring og kompetansedeling 
om hjernesvulster. 

Vi har store ambisjoner for året 
som kommer, og har stor tro på 
at vi skal nå de målsettingene 

som vi nå har satt oss. Vi takker for  
at du er medlem og håper du vil være 
med oss videre og å støtte oss i viktige 
oppgaver for vår pasientgruppe. 

Neste utgave av Hjerne Det! 
 kommer først i 2021 og da  
 gjenstår det til slutt å ønske 

dere alle en fin adventstid og deretter 
en riktig god jul og godt 2021. 
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NR. 3 , 2020 < ÅRGANG 8 RING EN  
LIKEPERSON  

Se kontaktinfo side 26  
i denne utgaven av bladet

Dronning Elizabeth II omtalte 1997 som et  
«annus horribilis» i sin tale til folket. For mange så 
har 2020 vært et år som har blitt opplevd på samme 
måte. Dette året har vart lenge nok og heldigvis er 
det snart julefeiring og på andre siden av ribbe  
og pinnekjøtt venter et helt nytt og ubrukt år.

For oss pasienter blir 2021 et spennende år.  
Nye metoder skal evalueres og utpå høsten får vi se 
hva de som er ansvarlige for å gjennomføre denne 
evalueringen har av funn og anbefalinger. Det er 
også stortingsvalg i september, og utpå høsten  
kan landet få en ny regjering. Gjennom året vil de 
forskjellige partiene kappes om velgernes gunst med 
nye løfter. Kanskje er 2021 året hvor de heller bør 
se mer på hva de har lovet tidligere og ikke fulgt 
opp, enn å komme med nye løfter?

Sjeldne diagnoser har i 2020 fått en ny definisjon, 
som også gjør at hjernesvulstdiagnoser som så langt 
har vært holdt utenfor denne definisjonen i Norge 
nå er innenfor og anses som sjeldne diagnoser, som i 
mange andre land det er naturlig å sammenligne seg 
med. 2021 blir året hvor den nye sjeldenstrategien 

skal vedtas. Med et Norsk Hjernekreftsenter må 
også et kompetansesenter for intrakranielle lesjoner 
komme på plass. 

Kampen mellom ultrasjeldne, nokså sjeldne,  
passe sjeldne og nokså lite sjeldne må legges vekk. 
Fokus og bruk av energi må rettes mot å komme 
videre, ikke å drive sammenligninger. Vi vet ikke 
nok om mange diagnoser. F.eks. anaplastiske 
astrocytomer er en sjelden diagnose som det må 
jobbes videre med å få ny kunnskap om.

Kreftforeningen har i sin strategi nevnt glioblasto-
mer som en diagnose det må rettes spesielt fokus 
mot. Vi vet at dette ikke ekskluderer andre høy- 
gradige diagnoser og er takknemlige for at Kreft- 
foreningen satser så sterkt på hjernesvulstdiagnoser. 
Kreftforeningen delte for få uker siden ut sin 
tildeling til dr. Petter Brandals prosjekt PRO-
GLIO, som snart starter opp med å se på bruk av 
protonstråling på glioblastomer. I skrivende stund 
venter vi på spennende nyheter om tildeling til  
et norsk hjernekreftnettverk som starten på et 
Norsk Hjernekreftsenter. Her er det søkt om  
15 millioner fra Kreftforeningen og vi har bedt 
Stortinget om er beløp som er mange ganger  
dette i størrelse.

2021 er det første nye året hvor det blir anledning til 
å få frem ny kunnskap og nye behandlingsmetoder. 
Det første nye året med håp som løftes frem på 
mange områder og hvor 365 nye dager skal fylles 
med innhold og livskvalitet. Livet består av øyeblikk, 
det er de vi kommer til å huske og ikke alle dagene. 
Gjør ditt beste for å skape mange gode øyeblikk. 

God jul og godt nytt år!                     
    Mvh Rolf J.

NO - 1470
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Tesla eller  
behandling? 

(Rabatt på Tesla eller  
bedre kreftbehandling?)

I ROLF J. LE DAL J

I skri ven de stund er det en år lig drag kamp og byt e hand ling 
på gang mel lom de for skjel li ge par ti ene på Stor tin get om å få 
gjen nom slag for sine bud sjet for slag i det sam le de bud sjet
for slaget fra re gje rin gen.

For 2021 er det også slik at det te er 
det siste bud sjett for slaget de leg-
ger frem før de res lands mø ter 

med fast set tel se av nye par ti pro gram 
som skal gjel de for den kom men de 
stor tings pe ri oden. Pa ral lelt med det te 
drif ter re gje rin gen lan det i ko ro na pan-
de mi ens tid med sterk og stø dig hånd, 
sam ti dig som de skal føl ge opp bl.a. 
an be fa lin ge ne fra grønn skat te kom mi-
sjon. Skal man døm me et ter de siste 
da gers ny hets bil de, er det nok en gang 
ut slipps frie bi ler som kom mer sær de-
les godt ut av det, el ler de som har råd 
til å kjøpe seg nye bi ler fra det ut slipps-
frie seg men tet.

Re gje rin gen har frem met en ny søk-
nad om å vi de re fø re det sær nors ke av-
gifts fri ta ket for mer ver di av gift og en-
gangs av gift i to nye år. Egent lig skul le 
det te bare vare til vi had de 50 000  
ut slipps frie bi ler på vei ene, men de  
er alt så fort satt her når det rul ler  
ca. 300 000 ut slipps frie bi ler på vei ene. 
Hvis EU gir tom me len opp for det te, 

så blir det alt så to nye år med so li de 
av kall på inn tek ter til fel les kas sen, til 
for del for re ne re luft. In gen er imot re-
ne re luft, vil jeg tro. Ren luft og rent 
vann er noe vi er vant til å ha i Norge,  
i hvert fall uten for de be folk nings tet te 
by kjer ne ne. Ikke nok med det, det så-
kal te ol je fon det ble i mor ges meldt i ny 
re kord stør rel se, 11 000 mil li ar der kro-
ner har vi nå in ves tert i ut lan det. Pri-
mært som en sik ring av frem ti di ge 
pen sjo ner og litt lø pen de ut tak av av-
kast nin gen til å ut jev ne uba lan sen 
mel lom inn tek ter og ut gif ter i stats-
bud sjet tet. Pen ger er det alt så nok av, 
det hand ler bare om hvor dan de skal 
bru kes. 

Sam ferd sels po li ti ker Hel ge Or ten 
(H) skrev tid li ge re i år en kro nikk om 
at det uan sett løn ner seg med el bi ler, 
si den de har la ve re drifts ut gif ter og at 
selv med en til nær ming til det or di næ-
re av gifts re gi met for kjø re tøy ville det 
være en god øko no misk mo ti va sjon i 
seg selv, i til legg til kli ma per spek ti vet. 

Hvor mye det drei er seg om så kalt 
merproveny ved ful le av gif ter for ut-
slipps frie kjø re tøy, er det noen usik-
ker he ter ved. Det er be reg net at den 
to ta le kost na den ved av gifts fri tak- og 
let tel ser, gitt den sam me bru ken av ut-
slipps frie bi ler, vil være i over kant av 
70 mil li ar der kro ner i lø pet av 2019. 
An de len ny re gist re rin ger i 2020 av ut-
slipps frie bi ler er mye høy ere, i år lig-
ger det an til å pas se re 50 pro sent med 
god mar gin. Må let om at det kun skal 
være ut slipps frie bi ler til salgs i ny bil-
mar ke det i 2025 ser alt så ut til å være 
mu lig å nå. I hvert fall hvis det er fort-
satt av gifts fri tak som i dag for den ne 
ty pen kjø re tøy.

Blant el bil ei er ne er det nok sto-
re for skjel ler. Det som er et fak tum,  
er at el bi ler er mest po pu lært i og 
rundt de sto re be folk nings-
sent re ne i lan det. I Oslo og 
Vi ken var det ved årets start 
ca. 120 000 el bi ler. Med den 
sto re an de len ny re gist re rin ger 
er jeg nok så sik ker på at an de len
an de len er i sam me stør rel se og at an-
tal let el bi ler øker stort i sam me om rå-
de i 2020. Det te til tross for at det nå 
alt så kos ter en hånd full kro ner å kjøre 
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Tesla eller  
behandling? 

(Rabatt på Tesla eller  
bedre kreftbehandling?)
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el bil gjen nom Os los bom sta sjo ner. Det 
er jo tross alt bare en hånd full kro ner, 
ikke en hånd full ti e re som det er for 
die sel drev ne bi ler, uan sett mil jø klas se 
på mo to ren. An de len el bi ler vil i lø pet 
av 2020 ha tre dob let seg fra 2016 i lan-
det, og når jeg står i kø i Ope ra tun ne-
len fø ler jeg at den er mer som 20-dob-
let. Det er kan skje ikke så rart; det er 
dyrt å kjøre fos sil drev ne bi ler og myn-
dig he te ne øns ker ikke at vi skal rei se 
kol lek tivt når man må ut av hu set, så 
len ge ko ro na pan de mi en pre ger lan det.

Min på stand er alt så at bil tra fik ken 
ikke min ker, men inn tek te ne fra bil tra-
fik ken min ker. De som er best stilt 
øko no misk blant oss og kan kjøpe nye 
bi ler får sto re for de ler på be kost ning 
av dem som kjø rer rundt i eld re bi ler, 
og vik ti ge sam funns opp ga ver. El bi lis-
te ne su ser for bi kø ene som dan ner seg 
på de vei ene som al le re de i dag ikke er 
i stand til å ta unna tra fik ken, og det 
stort sett uten å bi dra med en kro ne til 
byg ging av dis se vei ene. Vi som står i 
køen, bi drar med pen ger til den ne type 
in fra struk tur og and re vik ti ge sam-
funns opp ga ver gjen nom våre av gif ter. 
Mer ver di av gift, vei bruks av gift og bom- 
pen ger er vik ti ge inn tekts kil der for 
Sta ten når den rund hån det (?) gir sine 

Er det etisk riktig at Tesla- og  
andre elbileiere blir subsidiert når  
eksempelvis bedre kreftbehandling  
ikke blir tilgodesett når politikerne  
bestemmer hvordan fellesskapets  
midler skal forvaltes?
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bi drag gjen nom Stortingets be vilg nin-
ger til ut dan ning, hel se, for svar og and-
re om rå der som vi alle er eni ge om skal 
være en del av fel les ska pet og vel ferds-
sam fun net.

Mil li ar de ne som kun ne vært tatt 
inn i av gif ter, merproveny som de kal-
ler det i Fi nans de par te men tet, gis det 
av kall på mens vi i Norge bæ rer kam-
pen for mil jø et fremst i våre rek ker. Vi 
er fak tisk gode på det te i Norge, si den 
vi har råd til det. Kli ma kam pen er vik-
tig, våre kom men de ge ne ra sjo ner må 
også få leve på en klo de med frisk luft 
og rent vann. Det er imid ler tid and re 
de ler av sam fun net vi er mind re gode 
på. Jeg har tid li ge re skre vet om at vi  
i Norge lig ger på top pen in nen for 
OECD-om rå det når det gjel der til-
gan gen på le ger og sy ke plei e re. Hvert 
år li ge hel se bud sjett set ter re kord i 
stør rel se, og alle vil ha et sy ke hus nær 
sin bo pel. I hvert fall akutt il bud og 
føde en het, og kan skje en bar ne av de-
ling også. Byg nin ger og le ger set tes 
som mål for hvor godt hel se ve sen vi 
har. Det ros og bru kes bu na der i en 
kamp for tryg ge føds ler, all ære til Bu-
nads ge ril ja en for de res fo kus på de 
nære og vik ti ge til bu de ne som man må 
ha. Det gås i fak kel tog for Ul le vål sy-
ke hus og mot ny sy ke hus struk tur i 
Oslo-om rå det. Noen av oss står til og 
med og nær mest kjef ter opp fag di rek-
tø rer og and re som vi er ueni ge med. 
Ster ke fø lel ser er i sving, og ster ke fø-
lel ser trig ger hand lin ger.

Midt opp i alt det e, så sit ter jeg 
igjen med en fø lel se av at vik ti ge sam-
funns øko no mis ke per spek ti ver kas tes 
ut med ba de van net. Det er man ge av 
oss som ikke tren ger et ut van net sy ke-
hus til bud med kort av stand fra hjem-
met. Man ge av oss tren ger spe sia list be-
hand ling og be hand lings me to der som 
ikke kan gis på hvert et nes i et lite land. 
Det te har vi ikke råd til, får vi høre. 

Det mang ler mil li ar der til å sik re at de 
sto re sy ke hu se ne som byg ges blir sto re 
nok. Det mang ler mil li ar der for å til by 
nye be hand lings me to der for dem som 
ram mes av al vor lig og livs tru en de syk-
dom. Alt for enk les og gruppetilnær-
mes på en måte som for man ge av oss i 
Hjer ne svulst fo re nin gen er for tvi len de. 
Det hjel per ikke å skru opp var men på 
ba det når du sit ter i stu en og fry ser. 
Det hjel per ikke å gi oss el bil for de ler 
når vi lig ger i MR-ma ski nen og ten ker 
på hvor mye vekst vil den ne run den 
med bil der av slø re. Det hjel per ikke å 
skyn de seg lo kalt når res ten av ver den 
hen ger et ter i kam pen for frisk luft,  
og det sam ti dig blir så man ge og lan ge 
køer at de sam le de eks os ut slip pe ne ut-
gjør det sam me som før el bil for de le ne. 
Det blir bare sym bol po li tikk av det. 
Hele greia er ikke verdt en dritt, når 
man skrel ler bort fest ta le ne, hvis vi 
ikke går sam men om å gjø re noe.

Ak ku rat det å gå sam men om å gjø re 
noe, er jo det som vel ferds sam fun net 
hand ler om. Vi bi drar et ter evne og 
mot tar et ter be hov. Jeg ser dess ver re 
man ge som ikke mottar et ter evne og 
man ge som ikke bi drar et ter be hov.  
En ny lang tids plan for Forsvaret skri-
ker et ter fle re far tøy er, strids vog ner og 
he li kop ter støt te. Sen ter par ti et har for-
latt for hand lings bor det for å vise styr ke, 
og hvem vet om de kom mer i mål før 
jul. Krop pens for svar er det in gen som 
kjem per hardt for. Her er det ikke mer 
enn fest ta ler og over ord ne de me nin ger. 
Der hvor stor tings re pre sen tan te ne el-
lers er nede på an tall kom pa ni er, mi ne-
jakt far tøy er, ra dar sta sjo ner og and re 
de tal jer, så over la ter de an sva ret for be-
hand lings al ter na ti ver som er krop pens 
for ster ke de for svar til de re gio na le hel-
se fo re ta ke ne. De har gitt dem et an tall 
mil li ar der og et sør ge-for-an svar. Av 
dis se mil li ar de ne er det rundt fem –  
5 – pro sent som går til me di ka men ter. 
En skarve 20-del går til me di ka men te-
ne. Res ten går til drift av ei en doms-

mas sen, løn nin ger, frem ti di ge sy ke hus-
bygg og pen sjo ner, litt forsk ning og 
noen kro ner til å støt te bru ker med virk-
nin gen, for å gi en kort opp sum me ring.

Sam funns øko no misk sett er 
jeg svært be kym ret for at sym bol po li-
tik ken skal vin ne frem i nye år. Som 
in gen iør er jeg opp tatt av å kor ri ge re 
av vik og for bed re til bud. In gen iø rer er 
kan skje ikke de som er mest kjent for å 
vekt leg ge sam funns øko no mi, men vi er 
stort sett ikke ukjen te med tall og kan 
litt ma te ma tikk. Vi kjen ner også fy sik-
kens lo ver og vet en del om li ke vekt. 
For meg er li ke vekt el ler det å ba lan se re 
for skjel li ge for hold ikke ukjent. Det er 
det nep pe for deg som le ser det te hel ler. 
Jeg trek ker det te per spek ti vet med meg 
inn i po li tik ken også. Po li tikk er der 
hvor etikk og øko no mi er to sto re og 
vik ti ge de ler av re gu le rin gen. Det som 
re gu le res er sam fun net vårt. Man ge for- 
 skjel li ge sek to rer må gis for skjel li ge sty-
rings sig na ler og på drag må jus te res. 
Ko ro na pan de mi en er bare en ting som 
har ram met oss. In gen vet hva mor gen-
da gen brin ger, det te er ikke som i fil-
men Ground hog day. Vi tren ger bæ re-
kraf ti ge sy ste mer som sik rer at vi fort- 
 satt kan være et godt land å bo i. Også 
for den som blir syk. Vi har ikke råd til 
el ler etisk grunn lag til å drive sym bol-
po li tikk og gi av kall på mil li ar der år lig 
mens vi sier nei til å bru ke noen mil li o-
ner her og der til nye be hand lings me-
to der. In gen al vor lig el ler kro nisk syk 
har sagt til meg at det er bom pen ger og 
el bil for de ler som opp tar dem mest. 

For man ge er 2020 et be dri-
tent år, for å bru ke or de ne til en ung 
dame som står midt opp i det som be-
tyr noe. For noen er 2020 de res siste år. 
Ef ek ten av da gens sym bol po li tikk gjør 
det ver re. For noen vil de res mang len de 
be hand ling en de lig gi dem en tur i en 
Tes la. En siste tur i en lang, svart ut ga ve. 
Det te hol der rett og slett ikke. Før det 
er pen ger nok til å gi re le vant og virk-
nings full be hand ling er det uak sep ta-
belt å gi av kall på år li ge mil li ar der som 
kun ne vært tatt inn med en av gifts jus-
te ring in nen for el bil sek to ren. Karm øy 
Bil sen ter som le ve rer Tes la be gra vel ses-
bil er ty de li ge på at de er opp tatt av at 
de res kun der skal til bys den mest mo-
der ne bil par ken. I hel se ve se net er fo ku-
set dess ver re ikke det sam me. ◗◗

                  Noen vil få sin siste kjøretur  
                          i en begravelses-Tesla…
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Pårørendesamling og  
mestringskurs for menn

I ROLF J. LEDALJ

Til tross for koronapandemien så må livet gå videre for oss 
alle. Noen av oss har blit pasienter og  noen har blit pårør 
ende. For Hjernesvulstforeningen ble det veldig viktig å  
få git et tilbud selv om koronaen sate noen restriksjoner. 

Med sterkt fokus på smittevern 
 og samtidig et godt tilbud, ble 
 det gjennomført en kurshelg 

på Gardermoen i midten av oktober, 
hvor menn med hjernesvulster deltok 
på mestringskurs og pårørende hadde 
en egen samling i nabolokalet. Kreft- 
foreningen har gitt oss økonomisk 
støtte til denne kurshelgen. Med en 
solid økonomisk støtte var det mulig  
å inkludere også deltagere som ikke  
er medlemmer i Hjernesvulstforenin-
gen.

Mestringskurset ble gjennomført 
for tredje gang, med stort engasjement 
i diskusjonene fra deltagerne på kurset. 
Hele poenget med kurset er å få i gang 
dialog om temaer og å bli kjent med og 
lære fra andre i samme situasjon. Her 
er det ingen som ikke selv har første-
hånds erfaring med en okkupant i ho-
det, og ærlige samtaler om alle temaer 
preger kurset.

Tilbud til pårørende
Nytt av året var altså at det var et sam-
tidig tilbud til pårørende til deltagerne 
på mestringskurset og andre. Mange 
par valgte derfor begge å være med på 

kurshelgen, og skal vi dømme etter til-
bakemeldingene som vi har fått så er 
dette et format som bør benyttes vide-
re i fremtiden. De pårørende fikk man-
ge gode foredrag og gruppearbeid, og 
et stort utvalg av temaer var på pro-
grammet. Både mestring av livet, juri-
disk informasjon og kommunikasjon 
var på programmet.

Sorgmestring og kommunikasjon
Likepersonsansvarlig i Hjernesvulstfo-
reningen, Nina Søndergaard, berørte 
mange med sin historie om livet med 
en datter som fikk glioblastom og sene-
re døde. Livet blir ikke alltid som man 
ønsker. Slik det er med legevitenskapen 
i 2020, så er det fortsatt mange som må 
begrave sin barn, foreldre eller ektefel-
ler som får altfor korte liv. Mestring av 
den sorgen som man får etter en slik 
påkjenning er enklere når man kan 
være sammen om å sette ord på det.

Kurshelgen ble avsluttet med et fel-
les foredrag for begge gruppene. Geir 
Aker (bildet), kjent som «Fenriken» 
fra Kompani Lauritzen, var utfordret 
til å snakke om tydelighet i kommuni-
kasjon. For både pasienter og pårøren-

de kan det være lurt å være tydelig i sin 
kommunikasjon. Det har lett for å 
oppstå misforståelser, spesielt når det 
er vanskelige tema som skal snakkes 
om. Kommunikasjon er også aldersav-
hengig. For oss «fossiler» som har pas-
sert 50, så er det ofte en helt annen 
forståelse av bruken av emojier i mel-
dinger enn blant familiens yngre med-
lemmer. Geir viste oss noen eksempler 
på hvor noe enkelt for oss ble kompli-
sert i løpet av få sekunder.

Hva 2021 vil bringe av muligheter 
til å gjenta suksessen er for tidlig å si. 
Håpet er at det kan la seg gjøre å ha en 
slik helg med flere kurs samtidig, gjer-
ne også med et mestringskurs for kvin-
ner med hjernesvulster. 

Tusen takk for gaver i 2020
Vi i Hjernesvulstforeningen ønsker å si 
tusen takk for alle gaver og støtte i løpet 
av 2020! Vi setter stor pris på alle midler 
som kommer inn og leser alle føringer  

som skrives om hvordan midlene skal 
brukes. Alle forskningsmidler blir øre- 
merket og satt på egen konto hos oss.  
og vi jobber kontinuerlig med hvordan 

disse best kan benyttes. Vi deler deres 
ønske om å finne en kur mot denne 
forferdelige sykdommen.

Takk for støtten!

◗◗
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med nesten 130 millio ner kroner

I ROLF J. LEDAL J

Gjennom giverglede kommer ny kunnskap. Bollesalg,  
konserter, testamenter og Kreftforeningens medlemmer  
har bidrat til at det i begynnelsen av november ble tildelt 
129,4 millioner til 20 norske kreftforskningsprosjekter.  
Et av disse er PROGLIO, en studie som ledes av dr. Peter 
Brandal (bildet) ved Radiumhospitalet. 

P rotonterapi er relativt ny be-
handlingsform som kan være 
mer skånsom enn tradisjonell 

stråleterapi for pasienter med enkelte 
typer hjernekreft. Det er derimot enkel-
te pasienter som kan ha dårligere utbyt-
te av protonterapi, og det er derfor viktig 
å finne gode måter å identifisere disse på.

I PRO-GLIO studien vil forsker-
ne gi enten strålebehandling eller pro-

tonbehandling til hjernekreftpasien-
ter gjennom en randomisert studie. I 
tillegg til respons på selve behandlin-
gen vil gruppen også følge opp hvor 
godt pasientene klarer seg i hverda-
gen. Målet er både å innføre proton-
terapi som en behandlingsform for 
disse pasientene og å finne ut hvem 
som vil dra nytte av denne behandlin-
gen, både med tanke på sykdomsfor-
løp og livskvalitet.

Kreftforeningen støtter prosjektet 
med 7 687 000 kroner. Prosjektet le-
des av Petter Brandal, onkolog og fag- 
ansvarlig overlege for hjernesvulster 
ved Radiumhospitalet. Han er også 
del av en forskningsgruppe på åtte per-
soner ved samme sykehus. Dette er 
første gang Brandal mottar midler fra 
Kreftforeningen. Hjernesvulstforenin-
gen har også mottatt minnegave som 
er øremerket dette prosjektet og som 
overføres til prosjektkontoen. 

Parallelt med denne studien foregår 
det også studier i andre land som ser 
på bl.a. intensitetsmodulert proton-
stråling i forhold til ordinær proton-
stråling, slik som ved M.D. Anderson i 
USA. Alle de forskjellige studiene som 
gjennomføres vil gi viktig ny kunnskap 
til behandlere over hele verden. I dag 
er det ikke slik at man ser noen klare 

fordeler ved protonstråling for glio-
blastompasienter. Her er ordinær fo-
tonstråling det som er mest anvendt og 
som også har litt større stråling av om-
kringliggende vev, noe som ofte kan 
være gunstig for små og spredde kolo-
nier av glioblastomceller som ligger 
utenfor hovedsvulsten. Disse kan være 
så få at de ikke har tilstrekkelig oppla-
ding av kontrastvæske til å vises ved 
MR-undersøkelser. Ved fotonstråling 
får disse likevel en viss grad av stråling 
som bidrar til å nøytralisere dem.

Protonstrålingen har sin styrke i at 
den stråler mindre til omkringliggende 
vev og at den har sin såkalte Bragg-topp 
hvor energien er stor og utlades i selve 
svulsten. Med intensitetsmodulert strå-
ling vil også protonstrålingen kunne 
lettere følge ytterkantene av svulsten og 
sikre enda mer presis behandling.

Hvorvidt protonstråling blir fore-
trukket behandlingsmåte for enkelte 
typer hjernesvulster er altså for tidlig å 
si noe om. Det som vi vet er at det er 
enkelte typer sjeldne hjernesvulster, for 

Fakta om tildelingen
 : «Open Call» er Kreftforeningens 
største, årlige forskningstildeling. 
Dette er vår utlysning innen fri 
forskning, hvor det kan søkes om 
midler til forskerprosjekter med 
relevans for kreft innen alle 
forskningsdisipliner.
 : 166 ulike prosjekter søkte midler 
gjennom «Open Call 2020».
 : 129,4 millioner kroner fordeles på 
20 norske forskningsprosjekter.
 : Prosjektene får mellom 2,2 og 8 

millioner kroner hver.
 : Åtte av prosjektene er tilknyttet 
Oslo universitetssykehus, seks 
Universitetet i Oslo og tre NTNU. 
I tillegg støttes prosjekter ved 
Akershus universitetssykehus, 
Universitetet i Bergen og 
Kreftregisteret.
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eksempel chordom som sitter i skalle-
bunnen nær ryggmargen, som er van-
skelig å nå og som har stort potensial 
for dødelig skade på omkringliggende 
vev. Her kan kanskje protonstråling 
være en efektiv behandlingsmetode for 
vanskelig tilgjengelige svulster. Forsøk 
har vist at for de 715 som var med i stu-
dien ble resultatene best for de som 
fikk høydose protonstråling og ikke or-
dinær fotonstrålebehandling. Også 863 
pasienter med chondrosarkomer som 
var med i studien viste at høydose pro-
tonstråling var det beste alternativet for 
dem. For prostatakreftpasienter er det 
også en del forskning som viser at pro-
tonstrålene reduserer senefektene og 
har god efekt mot sykdommen.

Når det gjelder stråling, så er det jo 
også et spørsmål om livskvalitet i frem-
tiden. Det er en grunn til at det er tyk-
ke vegger og blyforklær i bruk. Strålin-
gen har et potensiale for å påføre 
mennesker skader som resulterer i 
fremtidig livstruende sykdom. Stråle-
behandling er med dagens protokoller 
risikovurderte i dette henseende, men 
stråleindusert sykdom kan oppstå i 
tiår etter strålebehandlingen. Proton-
stråling med sin mindre stråling til 
omkringliggende friskt vev vil ha en 
klar fordel når det gjelder å unngå slike 
senskader. Når vi nå får egne behand-
lings- og forskningsrom ved proton-
strålentrene i Oslo og Bergen, vil dette 
være områder å undersøke videre for 
våre dyktige leger og forskere. Kreftfo-
reningen og andre vil bidra med nød-
vendig finansiering, boller blir til må-
neder og år med lengre og bedre liv.

Takk til alle som bidrar med sitt!

Midler til forskning 
I GUNN TOVE RIBE J

Hjernesvulstforeningen mottar mid- 
ler jevnlig gjennom innsamlinger 
fra eksempelvis bursdagsinnsamlin-
ger og lignende. Tusen takk for alle 
bidrag, utrolig nyttig og viktig for 
videre utvikling på hjernesvulster. 
Midlene er i regnskapet satt av til 
eksakt dette formålet og brukes 
ikke til dekning av andre kostnader.

I hovedstyret jobber vi kontinu-
erlig og aktivt for å knytte til oss 
aktuelle forskningsmiljø. Dette er et 
tidkrevende arbeide da det er man-
ge parametere som skal på plass for 
å kunne dele ut midler til forskere 
eller forskningsgrupper. For det før-
ste må vi kartlegge til hvilket nivå  
vi ønsker forskning på, om det er 
ph.d. forskerstilling/doktorgrad, post- 
doktor, masternivå eller eventuelt an-
dre nivå. Det finnes ulike gruppe-
ringer av forskningsmiljøer tilknyttet 
universitetene i Norge eller sykehus- 
ene. Videre må det avklares hva vi 
ønsker forskning på og som eksem-
pler kan nevnes; om det er spesifik-
ke typer hjernesvulster, årsaker til 
hjernesvulster, behandlingsformer, 
senplager etter behandling, psyko-
logiske faktorer i sykdomstilfeller, på- 
rørendes tilstedeværelse, samhand-
ling med behandlere. Dette er bare 
noen av de problemstillinger det 
kan være aktuelt å forske på og det 

finnes utallige flere alternativer for å 
bringe frem ny kunnskap. Det er 
også viktig å bemerke at en forsker 
ser på spesifikke og kanskje i noen 
tilfeller «små» områder, ganske så 
detaljert. Flere av styremedlemme-
ne er med i arbeidsgrupper, gjerne 
tilknyttet helseregioner eller Kreft-
foreningen, og det er her vi ser nyt-
ten av å knytte kontakter og nett-
verk til dette formålet. 

Det som imidlertid er utrolig 
viktig er å finne noen som har in-
teresse for hjernesvulster og virke-
lig ønsker å se nærmere på temaet. 
Den som forsker må ha noe bak-
grunnskunnskap for at det skal 
være nyttig for hjernesvulstfore-
ningen, og som leder til at det 
kommer nye funn. 

Vi har gjennom utlysning søkt 
etter noen som ønsket å bidra til 
forskning, men fikk ingen søknader. 
Derfor har vi besluttet at vi heller 
aktivt søker ut i de miljøer som an-
ses som nyttig. 

Vi håper på forståelse for at det 
er et arbeid som tar tid og som vi 
har stort fokus på i styret. Vær 
trygg på at de midler som er inn-
samlet nettopp til forskning også 
blir benyttet til det når anlednin-
gen kommer. Igjen – tusen takk for 
alle bidrag.  

◗◗

◗◗
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I ROLF J. LE DAL J

Man dag 23. no vem ber er på man ge må ter en mer ke dag. De re gio na le hel se 
fore ta ke nes forsk nings fi nan sie ring (KLINBEFORSK) of ent lig gjor de da at de støt er  
IM PRESS med 50 mil li o ner kro ner. IM PRESS er en stu die som kort for talt er et stort skrit  
i ret ning av per son til pas set me di sin, og hvor grup pe tenk nin gen set es til side  
for det spe si fik ke i hver en kel tes kreft syk dom. 

Det har si den 2019 vært et øken- 
 de fo kus på per son til pas ning og  
 IM PRESS blir et sam ar beid 

mel lom det of ent li ge og pri va te. Kreft-
for en in gen støt ter også stu di en med 
16 mil li o ner.

Sam me dag som KLINBEFORSK 
of ent lig gjor de sin til de ling var det 
også et we bi nar med DNV GL og 
Roche som ar ran gø rer, hvor Kreft for-
en in gens ge ne ral sek re tær Ing rid Sten-
stad vold Ross holdt et glim ren de inn-
legg om hvor dan det vi så langt har 
gjort i Norge ikke hol der mål og at 
frem ti den lig ger i per son til pas set pre-
si sjons me di sin. Da gens re gi me med 
Nye me to der og Be slut nings fo rum har 
sitt man dat og sine pro se dy rer som pe-
ker på grup pe til nær ming. Grup pe til-
nær min gen er en kel å hånd te re, men 
sy ste met er ikke der for en kel hånd te-
ring. Det som er nød ven dig er et sy-
stem for re gu le ring som tar opp i seg 
for skjel le ne. På stan der som at for hver 
ny me to de el ler me di ka ment som inn-
fø res må skyve et an net ut har blitt 
gjen tatt så man ge gan ger at de som 
kom mer med dem kan skje tror på det 
selv. Den ne på stan den kan man si mye 
om, men det er ikke verdt å si mer enn 
at den fal ler på sin egen uri me lig het. 
Det er ikke et sort/hvitt bil de. Også 
in nen for det te om rå det er det snakk 

om ny an ser og re elt be hov. Nye me to-
der er un der eva lue ring, og det er lov å 
håpe at den re sul te rer i et mer vel fun-
ge ren de sy stem. Mens vi ven ter er det 
dess ver re pa si en ter som be ta ler pri sen 
det er å få dyr, men uvirk som be hand-
ling.

Paradigmeskifte
Det vi nå står ved star ten av er et pa ra-
dig me skif te. I dag er det slik at de som 
har fått stan dard be hand ling kan prø-
ve sin sak for eks pert pa ne let, men de 
har ikke rett til ut prø ven de be hand ling. 
Med IM PRESS vil de få nett opp det te, 
ut prø ven de be hand ling med kjen te 
me di ka men ter som har mar keds fø-
rings til la tel se for and re in di ka sjo ner. 
Stu di en vil på grunn lag av in di vi du el le 
og ut vi de de gen ana ly ser gi del ta ker ne 
mu lig he ten til å få så kal te of-la bel me-
di ka men ter, alt så me di ka men ter ment 
for bruk i be hand ling av and re syk-
dom mer, for å be kjem pe ak ku rat de res 
uni ke kreft syk dom. I stu di en vil det i 
til legg til data om kli nisk ef ekt sam le 
inn om fat ten de in for ma sjo nen om de 
mo le ky læ re end rin ge ne i kreft svuls ten 
ved bruk av blant an net kom plett un-
der sø kel se av DNA, helgenomsekven-
sering. Det te vil gi fors ker ne et unikt 
og om fat ten de da ta sett som kan bru-

kes av fors ke re i hele Norge. Må let er 
at det te vil gi svar på sen tra le spørs mål 
i kreft be hand ling som for bed ret se lek-
sjon av pa si en ter til be hand ling og for-
stå re si stens ut vik ling. Kreft svuls ter er 
kjen te for at de ut vik ler seg langt ras-
ke re enn krop pens and re cel ler og de 
har en svært god evne til å mot set te seg 
be hand ling av cel le gift, og end re seg 
for å være mer mot stands dyk ti ge.

IM PRESS er mo del lert et ter en 
presisjonsmedisinstudie som på går i 
Ne der land og som kal les DRUP. Det 
plan leg ges til sva ren de stu di er i fle re 
eu ro pe is ke land in klu dert alle de nor-
dis ke lan de ne og IM PRESS plan leg-
ger et sam ar beid om data de ling med 
de and re nor dis ke lan de ne. Det te er 
spe si elt vik tig for di er fa ring fra DRUP 
vi ser at en kel te mo le ky læ re pro fi ler er 
så sjeld ne at det er van ske lig å fylle ko-
hor te ne i ett en kelt land og der for blir 
det vik tig å kun ne sam men stil le data 
fra like ko hor ter på tvers av stu di e ne. 
Hjer ne svulst fo re nin gen iv rer sterkt for 
økt in ter na sjo nalt sam ar beid og for-
ven ter at det te vil gi oss sterkt for bed-
ret til bud om pa si ent be hand ling i 
frem ti den. Med IM PRESS ska pes det 
en kom pe tan se tje nes te in nen for sjeld-
ne kreft ty per el ler kreft ty per med lav 
over le vel se. Selv om det te er en stu die 
for alle ty per kreft syk dom som skal le-

  – hvorfor trenger vi dette?
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des av fors ke re som i dag har sitt vir ke 
in nen for and re dia gno ser enn hjer ne-
svulst dia gno ser, ser Hjer ne svulst fo re-
nin gen på det te som en så po si tiv etab-
le ring også for egen pa si ent grup pe at 
det er på sin plass med stå en de ova sjo-
ner. 

Samling av kompetansemiljøer
Som en na tur lig pa ral lell etab le ring av 
IM PRESS som stu die, så kom mer 
Norsk Hjer ne kreft sen ter inn i bil det 
med en sam ling av de fire kom pe tan se-
mil jø ene som fin nes in nen for de re gio-
na le hel se fo re ta ke ne. Sam ling av om-
rå der som basalbiologi, trans la sjon, 
bil de un der sø kel ser, kir ur gi, nev ro pa-
to lo gi, on ko lo gi, epi de mio lo gi og ut-
prø ven de be hand lin ger sik rer multi-
disiplinære team med stor kom pe tan se 
og gjen nom slags kraft. Før s te trinn av 

etab le rin gen be står i å etab le re et norsk 
hjer ne kreft nett verk, og det er søkt 
Kreft for en in gen om 15 mil li o ner i 
støt te til det te. Den åpen ba re for skjel-
len mel lom kreft syk dom and re ste der i 
krop pen og i hjer nen er de begrensnin-
gene som ho de skal len vår set ter, kom-
bi nert med hjer nens funk sjon som vår 
kom man do sen tral og la ger av kunn-
skap, min ner og bru ken av dis se. En 
egen kom pe tan se tje nes te in nen for alle 
de sjeld ne og mer van li ge va ri an te ne av 
hjer ne svuls ter, er nød ven dig. Al vor lig 
syk dom, ofte med et kort og ag gres sivt 
for løp, gir ikke be hand le re god tid. 
Mye av be hand lin gen er også pr. i dag 
rent pal lia tivt, symp to mer lind res 
mens man ven ter på det uunn gåe li ge.

Som før s te hovedfokusområde er 
glio blas to mer en selv skre ven kan di dat. 
Det te er en re la tivt hyp pig dia gno se 
med gode mo dell sy ste mer som er vel-

karakteriserte. Det har hel ler ikke vært 
noen sto re gjen nom brudd fra la bo ra-
to ri et til kli nik ken, og en stør re bed-
ring av pro gno se har ute blitt over tiår. 
Nye me to der har også sagt nei til å ta i 
bruk Optune, elek trisk felt te ra pi, pga. 
pris og over latt me to den MR-vei le det 
laserablasjon til forsk ning før den blir 
tatt opp til vur de ring for bruk i Norge. 
Det has ter alt så med ny kunn skap og 
nye be hand lings me to der, en ten det er 
snakk om kir ur gi el ler on ko lo gi. Liv 
må bli leng re og bedre, også for de med 
glio blas to mer og and re hjer ne svuls ter. 
Må let med før s te fase hvor et nett verk 
etab le res er der for å få på plass et hel-
het lig for løp for glio blas to mer med be-
hand ling og opp føl ging. Som en del av 
det te vil re gis ter data være svært vik tig 
og det om fat ter der for også opp ret tel-
sen av et me di sinsk kva li tets re gis ter, et 
hjer ne svulst re gis ter, og bio da ta ban ker 
med alle svuls ter. Gjen nom nett ba ser-
te nett verks mø ter i multidisiplinære 
team vil be hand ling bli drøf tet og det 
vil bli ut vik let pro to kol ler for bi op si og 
trans port av le ven de cel ler.

Veien videre
Nes te fase vil være å få på plass et sen-
ter som også kan ha avan sert ana ly se-
ut styr som kan ta imot le ven de cel ler, 
dyr ke dis se i små kom plet te mil jø er 
hvor den per son li ge pro fi le rin gen av 
svuls ten og pa si en ten er iva re tatt, og så 
ut set te hund re vis av små kreft svuls ter 
for be hand ling med et ut valg av me di-
ka men ter i for skjel li ge do ser for å ana-
ly se re ef ek ten av de for skjel li ge me di-
ka men te ne. Pr. i dag er det te noe som 
må gjen nom fø res i sam ar beid med et 
spe si elt kom pe tan se mil jø i Lu xem-
bourg som prof. Rolf Bjerk vig er en del 
av. Bjerk vig er en av ver dens mest kom-
pe ten te in nen for fag om rå det og er en 
sen tral skik kel se i ini tia ti vet for å få på 
plass et Norsk Hjer ne kreft sen ter sam-
men med be hand le re og fors ke re som 
er kjen te og kjæ re blant man ge pa si en-
ter. Ei nar Vik-Mo og Pet ter Bran dal er 
to av de and re som er med i kjer nen av 
ar bei det. 

Fra Hjer ne svulst fo re nin gen er det 
Nina Jensen som hol der i trå de ne og 
også job ber hardt opp mot in ves to rer 
for å få de med på laget. Et slikt sen ter 
vil koste en del pen ger, det er ikke til å 
leg ge skjul på at det trengs om lag 100 
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mil li o ner til å star te opp et kom plett 
sen ter. Som en del av høs tens bud sjett-
for hand lin ger har Hjer ne svulst fo re-
nin gen an mo det om at det te blir tatt 
opp som en na tur lig på plus sing av hel-
se bud sjet tet for 2021. Dis se for hand-
lin ge ne er nå løf tet til par ti le der nivå og 
det er ikke mu lig å mene noe om hvor 
sto re sjan se ne er for å få inn det te i 
nes te års bud sjett. Vi vet av er fa ring at 
Bent Høie er en til hen ger av nett verks-
tan ke gan gen og har vært en god støt te-
spil ler for etab le rin gen av Parkinson-
net i Norge. Det er lov å håpe at vår 
dyk ti ge hel se mi nis ter får til å leg ge inn 
noe i pot ten til Norsk Hjer ne kreft sen-
ter, også. For de som job ber med hjer-
ne svulst pa si en te ne til dag lig er det ikke 
tvil, det te er en kri tisk suk sess fak tor 
for et pa ra dig me skif te in nen for om-
rå det. Kost na de ne til bedre be-
hand ling er kan skje litt stør re 
enn da gens be hand ling, men i 
dag er det mye av kost na de-
ne som går til uvirk som 
be hand ling. Uvirk som be-
hand ling som kan skje gjør 
pa si en tens liv dår li ge re i 
ver ste fall. Den dy res te be-
hand ling er uan sett den 
som ikke nyt ter, det kan det 
ikke være uenig het om.

Nøtteknekkere
Når det gjel der de tal je ne rundt 
ana ly se ut styr og de tek nis ke kra ve ne
som skal dek kes, er det umu lig å si noe 
om det te på nå væ ren de tids punkt. 
Mye er unn tatt of ent lig het i de pre-
sen ta sjo ne ne som gis, av for skjel li ge 
år sa ker. In nen for le ge mid del in du stri-
en er det na tur lig nok van lig å hol de 
kor te ne tett inn til brys tet, det sam me 
når det gjel der ut styr som ut vik les og 
skal pa ten te res. De som har fått sett 
re sul ta te ne av de før s te for søke ne med 
det te avan ser te per son li ge pro fi le rings - 
ut sty ret er na tur lig nok svært en tu si as-
tis ke og det smit ter over på de av oss i 
Hjer ne svulst fo re nin gen som får inn-
sikt i det. Nøt te knek ker ne job ber på 
og knek ker nøt ter, men det kos ter 
pen ger. Både løn nin ger til de som job-
ber med det, kost na der til en spe si ell 
trans port av le ven de cel ler i lø pet av få 
ti mer for å få de frem til la bo ra to ri et 
og an net be lø per seg fort til mil li o ner. 
Som et mu lig om rå de å tje ne pen ger 

in nen for i frem ti den, vil det te også 
være en god in ves te ring i ut styr som 
kan bru kes til å sel ge tje nes ter til våre 
na bo land. Som med IM PRESS er det 
nød ven dig med sam ar beid. Glio blas-
to mer er ikke de enes te høy gra di ge 
gli o me ne, anaplastiske astrocytomer 
og oligodendrogliomer er hel ler ikke å 
spøke med, for å nev ne noen. Jo sjeld-
ne re de er, jo vik ti ge re er det med sam-
ar bei det. Løs nin gen lig ger i at vi alle 
trek ker i sam me ret ning. Det er bare 
0,6 promille av jor dens be folk ning 
som har norsk som mors mål, vi kan 
ikke for ven te at alle nøt ter knek kes av 
en fra Gjøvik, Søg ne, Straums nes el ler 
Bjør ne vatn. 

De pri mæ re hjer ne svuls te ne som i 
dag er klas si fi sert i 17 grup per vil kan-
skje i frem ti den bli til 18–20 grup per 
og mer enn 200 for skjel li ge dia gno ser. 
Den ne sam lin gen av mil li ar der av hjer-
ne cel ler i sitt nev ro na le nett verk som til 
sam men ut gjør knappe 1,5 kilo hos 
voks ne er vårt enes te uer stat te li ge or-
gan. Syk dom mer i den ne kom plek se 
kropps de len er langt på vei fort satt gå-
te fullt. Par tik kel strå ling som i Norge vil 
være pro ton strå ling når de to sent re ne 
åp ner for be hand ling om ikke så altfor 
lang tid vil nep pe være en mi ra kel kur, til 
det er hjer ne svuls te ne for man ge ar te de. 
Pro ton strå ling er en «gam mel» be hand- 
 lings form, og kan ha stor ef ekt på pa si-
en te nes liv et ter be hand ling da pro ton-
strå lin gen le ve res med størst ef ekt i 
sel ve svuls ten og strå ler langt mind re til 
om gi vel se ne enn fotonstråling. Den så-

kal te Braggtoppen ved pro ton strå ling 
kan pro gram me res til å ram me svuls ten, 
og ikke om kring lig gen de vev og kri tis ke 
funk sjo ner. Det te er spe si elt nyt tig og 
vik tig ved be hand ling av barn og svuls-
ter som lig ger nær f.eks. hjer ne stam-
men.

Glioblastomer sentralt
Til tross for at pro ton strå ling er en 
gam mel be hand lings form med mye er-
fa ring fra i ut lan det, er det et stort po-
ten si al for ny kunn skap om nye tek-
nik ker ved bru ken og kom bi na sjon 
med kje mo te ra pi og and re me di ka-
men ter som kan gjø re svuls te ne mer 
mot ta ke li ge for strå le be hand lin gen. 
Det te gjel der også for or di nær foton-
stråling og ste reo tak tisk strå ling med 
gam ma kniv. Så kalt «repurposing» av   

me di ka men ter (bruk av aner kjen te  
me di ka men ter til nye in di ka sjo-

ner) kan være vik tig i be kjem-
pel sen av hjer ne svuls ter, sam-
men med ny ut vik ling ba sert 
på grunn forsk ning og gode  
   kli nis ke stu di er. Forsk ning  
   på hjer ne svuls ter fore går til- 

   knyt tet uni ver si tets sy ke hu se-
ne i Oslo, Bergen, Trondheim og 

Tromsø, i til legg til en meng de lo-
ka sjo ner over hele ver den. Pri mært 
ret tes forsk nin gen mot glio blas to-

mer, si den det te er den dia gno sen 
med la vest over le vel ses grad og for-
holds vis stort an tall pa si en ter som kan 
in klu de res i stu di e ne. Be ho vet for forsk-
ning på and re dia gno ser med la ve re an-
tall pa si en ter er imid ler tid like stort. 
Med da gens be hand lings for mer er det 
dess ver re slik at dis se pri mært dre per 
de snil les te av kreft cel le ne i man ge til fel-
ler, og et ter la ter de mest ag gres si ve cel-
le ne igjen med full til før sel av ok sy gen 
og næ rings stof er, slik at dis se fritt får 
ut vik le seg over tid. Det er der for vi ser 
man ge som f.eks. star ter med lav gra dig 
astrocytom som et ter hvert vi ser seg ag-
gres si ve og blir til høygradige gliomer 
som et ter hvert slut ter å re age re på Te-
mozolomid og med fø rer dø den. 

For å øke an tal let be hand lings mu-
lig he ter som kan dekke opp det sto re 
spen net av dia gno ser som fin nes i 17 
grup per, slik vi kjen ner de i dag, er det 
nød ven dig med en stor grad av va ria-
sjon og bred de i grunn- og kli nisk 
forsk ning. Man ge av hjer ne svulst dia-
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Håpets tre
I ROLF J. LEDAL J

Det står et tre på Jessheim, et håpets tre. Her har  
Omsorg Jessheim hengt opp alle de gaveønskene som  
kommer inn fra dem som ikke selv har økonomi til  
å innfri julegaveønsker i familien. 

De av oss som har økonomi til 
 egne og andres ønsker, kan hen- 
 te oss en eller flere ønsker og 

levere lappen med det ønskede i infor-
masjonsskranken på Jessheim storsenter. 

Julen er tiden for håp. De kristne 
feirer at Jesus ble født og med det star-
tet det som tok oss inn i det nye testa-
mentets tidsalder. Fra det gamle testa-
mentets litt mørke og forbudspregede 
innhold til det nye testamentets lysere, 
barmhjertigere og håpefulle innhold.  
I evangeliet etter Matteus står det i det 
syvende kapittelet følgende:

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. 
Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 
For den som ber, han får, og den som leter, 
han finner, og den som banker på, skal 
det lukkes opp for.

Dette evangeliet skal ha blitt skrevet ca. 
år 75–90 og sitatet er hentet fra evan-
geliets gjengivelse av Bergprekenen. 
Nærmere to tusen år etter dette, kan vi 
fortsatt finne visdom i disse ordene. 
Den som håper, kan ikke bare håpe på 
noe. Det skjer neppe uten at andre vet 
om hva man håper på skal skje. Vi må 
også be, for å gjøre vårt håp sterkere og 
sjansen for realisering større.

På vårt felles virtuelle tre i Hjerne-
svulstforeningen henger det også man-
ge lapper med ønsker. Vi ønsker og 
håper på bedre behandlingsmetoder, 
lengre overlevelse, bedre livskvalitet og 
ikke minst et paradigmeskifte innen-
for hvordan vi i Norge praktiserer våre 
rettigheter som pasienter. Størst av alt 
er kanskje håpet om et Norsk Hjerne-
kreftsenter som kan være en spydspiss 
i arbeidet for alt det vi ønsker.

2021 ligger foran oss med blanke ark 
og ubrukte dager. Ingen vet hva fremti-
den bringer, men vi har i hvert fall håp 
om at fremtiden skal bringe med seg 
noe godt for oss alle. Vi håper at de 
som har noe å avse vil gjøre det for å 
realisere vårt håp om et Norsk Hjerne-
kreftsenter. Vi håper at Stortinget har 
noe å avse, enten under budsjettbe-
handlingen i disse dager eller når tiden 
er inne for revidert budsjett for 2021. 
Vi håper at evalueringen av Nye meto-
der gir oss et etterlengtet paradigme-
skifte fra enkle gruppebetraktninger til 
å åpne for det mer komplekse person-
tilpassede. Vi er ikke så like som det ser 
ut til, når det gjelder behandling av al-
vorlig sykdom. Vi håper at alt dette 
som er så lite når man ser det opp mot 
mye annet kommer på plass i løpet av 
kort tid. Håp har vi mye av, men dess-
verre har vi ikke så mye tid. 

gno se ne er også sjeld ne dia gno ser 
som kre ver tid vis kom pli sert opp-
føl ging som en kom bi na sjon av fle-
re el ler de ler av etab ler te pa si ent for-
løp. Sjeld ne dia gno ser har i dag en 
na tur lig til hø rig het un der den etab-
ler te kom pe tan se tje nes ten som har 
fle re kom pe tan se sen ter som har til-
delt dia gno ser som er na tur lig sam-
men hø ren de. Når det gjel der sjeld-
ne hjer ne svuls ter så er det van ske lig 
å se for seg at det te er et om rå de 
som vil kun ne inn plas se res i et al le-
re de ek sis te re nde kom pe tan se sen-
ter. Norsk Hjer ne kreft sen ter må bli 
det te kom pe tan se sen te ret.

Koordinering og samhandling
Be ho vet for å etab le re et til bud til 
pa si en te ne som re pre sen te rer et sen-
ter for in no va tiv forsk ning og be-
hand ling, førs te klas ses prak ti se ring 
av da gens stan dar di ser te be hand-
lings mu lig he ter og ikke minst ut-
dan ning av nye spe sia lis ter er ube-
stridt. Det kre ver in gen ana ly se i seg 
selv for å kom me frem til at ko or di-
ne ring og sam hand ling av den ne 
inn sat sen vil ska pe et po ten si al for 
bedre res surs ut nyt tel se og økte mu-
lig he ter for gjen nom fø ring av kli nis-
ke stu di er med bre de re del ta kel se 
enn det som er mu lig i dag. Etab le-
ring av et «center of ex cel len ce» for 
hjer ne kreft som også har til lagt an-
svar for and re in trak ra ni el le le sjo ner 
vil mu lig gjø re å støt te nev ro lo ger, 
fast le ger og and re som i dag har det 
pri mæ re an sva ret i spe sia list- og pri-
mær hel se tje nes ten for opp føl gin gen 
som skjer uten for uni ver si tets sy ke-
hu se ne.

An be fal te til tak fra Hjer ne svulst-
fo re nin gen blir da som føl ger: Norsk 
Hjer ne kreft sen ter etab le res og ut styr 
be reg net på bred spek tret ana ly se og 
ut prø ving av me di ka men ter på vevs-
prø ver an skaf es og set tes i drift. Et 
eget bru ker ut valg etab le res for hjer-
ne kreft sen te ret. Sen te ret gis sta tus 
som kom pe tan se sen ter for sjeld ne 
in trak ra ni el le le sjo ner som også in ne-
bæ rer de som tra di sjo nelt ikke reg nes 
som hjer ne kreft. Alle hjer ne svuls ter 
om fat tes av et norsk hjer ne svulstre-
gis ter. Bio da ta ban ker opp ret tes med 
vevs prø ver fra samt li ge hjer ne svuls ter 
som be hand les kir ur gisk. ◗◗ ◗◗
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Hvem bor hvor?
Det er fem hus i en rekke, nummerert  
fra venstre mot høyre. Alle har for- 
skjellig farge og det bor folk fra 
forskjellige deler av landet i dem.  
De spiser og drikker forskjellige ting  
og ingen av dem har den samme  
jobben som en annen i rekken. 

Du får følgende hint:
P Trønderen bor i det røde huset

P Finnmarkingen spiser finnbiff

P Kaffe drikkes i det grønne huset

P Hedmarkingen drikker te

P Det grønne huset ligger rett  
ved det hvite huset

P Snekkeren spiser «læms»

P Læreren bor i det gule huset

P Melken drikkes i hus nummer tre

P Sunnmøringen bor i det første huset

P Gartneren bor i huset ved siden  
av der det spises pinnekjøtt

P Læreren bor rett ved der det spises 
svineribbe

P Legen drikker appelsinjuice

P Sveiseren er sørlending

P Sunnmøringen bor rett ved  
det blå huset

P Hvem spiser torsk?

P Hvem drikker vann?

JULENØTTER Julequiz
11 Hva heter hesten til Askepott i 

juleklassikeren Tre nøtter til 
Askepott?

1

12 Hva blir «god jul» oversatt til 
spansk?

13 Hvilken plante må man kysses 
under, hvis man står under et 
opphengt eksemplar?

14 Hvilken helgen som i sin tid var 
biskop av Myra har gitt inspira-
sjon til figuren «Julenissen»?

15 Hva heter bilferga som 
handlingen i julekalenderen 
Julefergå fra 1995 foregår på?

16 Hva heter den finske julenisse-
byen?

17 Og hvilken by er den norske?

18 Hvor var Josef og Maria på vei 
fra da de skulle til Betlehem?

19 Hva er den mest populære 
julemiddagen blant nordmenn?

10 Hvilket år ble Jul i Blåfjell 
sendt første gang på NRK?

11 Hva trenger man for å lage 
lutefisk?
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JULENØTTER

Fasit
Quiz
 1. Jurasek
 2. Feliz navidad
 3. Misteltein
 4. St. Nikolas 
 5. M/F Svelå
 6. Rovaniemi
 7. Drøbak
 8. Nasaret
 9. Svineribbe
 10. 1999
 11. Tørrfisk, vann og lut
 12. Risalamande
 13. Ris à la Malta
 14. Ja eller nei
 15. Nakatomi Tower
 16. Dulles International Airport
 17. Hvis elgen drikker vin
 18. Gull, røkelse og myrra
 19. Jens Petrus Andersen
20. Love Actually

SunnmøringHedmarkingTrønderFinnmarkingSørlending
GultBlåttRødtHvittGrønt
PinnekjøttSvineribbeLæmsFinnebiffTorsk
LærerGartnerSnekkerLegeSveiser
VannTeMelkAppelsinjuiceKaffe
Hus nr. 1Hus nr. 2Hus nr. 3Hus nr. 4Hus nr. 5

Hvem bor hvor? Fasit sudoko
12 Hva heter danskenes tradisjonelle dessert i julen?

13 Og hva kalles den i Sverige?

14 Kan du Deilig er jorden?

15 Hva heter tårnet som Bruce Willis berger i det som er blitt en tradisjonell 
julefilm?

16 Og hvor er han og ordner opp i en senere film i juleinnspurten?

17 Kan man servere rødvin til elg?

18 Hvilke gaver ga de vise menn til Jesus ifølge juleevangeliet?

19 Hva heter skomakeren i Skomakergata?

20 I hvilken julefilm spiller Hugh Grant beboeren av Downing Street 10?

Sudoko
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I ROLF J. LEDAL J

Ordet pasientreise kan bety flere ting.  
For mange er det reisen til og fra et sykehus. 
For den som får alvorlig og /eller kronisk 
sykdom, betyr pasientreise så mye mer og 
annet enn en spesifikk reise til en under 
søkelse eller behandling. 

Gjennom støtte fra Stiftelsen Dam 
 har Hjernesvulstforeningen fått 
 tilskudd til å lage og gi ut en 

egen loggbok til hjernesvulstpasienter 
 – Min pasientreise. Det er erfarne like-
personer som står bak loggboken. Den 
inneholder notatplass til dedikerte 
emner som timeavtaler, medikamenter, 
bivirkninger, tanker og følelser, samt 
mestringstips. 

Målet med loggboken er at denne 
skal nå ut til mange og hjelpe dem med 
å mestre sykdom og lovet bedre. Den 
er et supplement til digitale verktøy og 
har den fordelen at for den som selv 
ikke er i stand til å skrive selv, så kan 
andre skrive inn nyttig og relevant in-
formasjon. Formatet er i A5, og den er 
spiralisert og har plastomslag for å 
holde formen og beskytte den. 

Loggboken produseres i 5000 ek-
semplarer og sendes ut til sykehus, var-
desentre, Montebellosenteret og andre 
steder hvor hjernesvulstpasienter og 
deres pårørende kan få den utlevert. På 
grunn av koronatiltakene har vi måttet 
prioritere å sende ut flest mulig eksem-
plarer til disse stedene, siden vi ikke 
selv kan dele ut loggboken på stands 
ved sykehus og andre steder. 

Loggboken er selvsagt helt gratis for 
deg, og vårt håp er at alle nye pasienter 
skal få denne utlevert dagen før ev. inn-
grep. Pasienter som er i et oppfølgings-
forløp eller under strålebehandling 

skal kun ne få den ved po li kli nikk,  
strå le po li kli nikk, re ha bi li te rings opp-
hold, var de sen ter el ler Kreft for en in-
gens distriktskontor.

Loggboken vil i tillegg til å være en 
ren loggbok også bidra til å motivere 
for aktiviteter sammen med andre 
også utfordre deg til å sette ord på tan-
ker og følelser. For mange er dette et 
område som er vanskelig, og kanskje 
enda vanskeligere å si til noen. Gjen-
nom å skrive ned hva ens største frykt 
er, eller hva man drømmer om å gjøre, 
kan man vise frem dette og slippe ut-
fordringen med å si det. Vi vet at man-
ge har forskjellige utfordringer etter 
sykdom og behandling, og loggboken 
skal være et hjelpemiddel med rele-
vans for alle.

Loggboken er illustrert og designet 
med positivt ladede tegninger og farge-

valg, og vi håper at denne vil falle i smak 
hos dere og gjerne hos deres behandle-
re. De kan med denne loggboken hjelpe 
dere å huske ting og lettere forstå egen 
sykdom. De kan f.eks. skrive inn svar 
på spørsmål dere har, skrive inn diag-
nose og motivere dere til å lese delen 
som omhandler mestringstips. Når 
man har fått denne uønskede okkupan-
ten i hodet, så kan det være greit med 
noen tips med på veien mot mestring. 

De aller færreste tar den nye virke-
ligheten på strak arm, det er en lang og 
krevende reise som ligger foran oss. 
Med denne loggboken i sekken kan du 
reise enklere og bedre. Sammen med 
våre andre tilbud, lærings- og mest-
ringskurs ved sykehusene og rehabilite-
ring kan reisen bli noe helt annet enn 
det du fryktet da du fikk beskjeden om 
at de hadde sett noe på MR-bildene. 

 – Min pasientreise

Lev

lurt
 

pasientreise

– en loggbok for  hjernesvulstpasienter

Min

◗◗



«Kreft – hva nå?»
Diagnosespesifikke livsmestringskurs

En kreftsykdom kan utgjøre store endringer i tilværelsen hos den enkelte.  
Samtidig rammer den ofte ikke kun den syke, men alle som står pasienten nær. 
Både pasient og pårørende kan ha mange tanker, følelser og reaksjoner rundt 
sykdommen. Hovedmålet med kurset «Kreft – hva nå?» er å lære å leve med 
endringer som følge av kreft.

Møt andre i samme situasjon
Kurset egner seg best etter primærbehandling og kan søkes alene eller sammen 
med en nær pårørende. Du treffer andre med samme diagnose som er i tilnærmet lik 
situasjon som deg selv. Gjennom kunnskapsformidling, erfaringsutveksling, sosiale- 
og fysiske aktiviteter vil du få innsikt i hvordan du kan mestre dine utfordringer, 
og hva som kan være mest hensiktsmessig for veien videre i ditt liv.

På kurset får du blant annet:
• Møte andre i tilnærmet lik situasjon
• Kunnskap om kreftbehandling
• Innsikt i seneffekter og håndtering av psykososiale utfordringer
• Veiledning i fysisk aktivitet med tips og råd
• Informasjon om kosthold og ernæring
Fellesskapet i kurset er verdifullt, og gir mulighet for erfaringsutveksling med andre 
i tilnærmet lik situasjon. Det er derfor lagt til rette for samtaler i mindre grupper. 
Dette kan bidra til refleksjon, nye perspektiv på livet og mulighetene fremover.

Tilrettelagt for pårørende
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. Det å få ækt kunnskap om kreft  
og kunne snakke med andre som har eller har hatt kreft i familien, kan bidra til bedre 
mestring av egen situasjon og en bedre forståelse for hverandre.  

Kontaktinformasjon
Ta kontakt med oss for ytterlig informasjon eller hjelp med søknaden. Send e-post til 
post@montebello-senteret.no eller ring på tlf. 62 35 11 00. Søknadsskjema og  
søknadsveiledning finner du på vår hjemmeside www.montebellosenteret.no

Kurstedvegen 5, Mesnali • post@montebellosenteret.no • www.montebellosenteret.no
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sykdommen. Hovedmålet med kurset «Kreft – hva nå?» er å lære å leve med 
endringer som følge av kreft.

Møt andre i samme situasjon
Kurset egner seg best etter primærbehandling og kan søkes alene eller sammen 
med en nær pårørende. Du treffer andre med samme diagnose som er i tilnærmet lik 
situasjon som deg selv. Gjennom kunnskapsformidling, erfaringsutveksling, sosiale- 
og fysiske aktiviteter vil du få innsikt i hvordan du kan mestre dine utfordringer, 
og hva som kan være mest hensiktsmessig for veien videre i ditt liv.

På kurset får du blant annet:
• Møte andre i tilnærmet lik situasjon
• Kunnskap om kreftbehandling
• Innsikt i seneffekter og håndtering av psykososiale utfordringer
• Veiledning i fysisk aktivitet med tips og råd
• Informasjon om kosthold og ernæring
Fellesskapet i kurset er verdifullt, og gir mulighet for erfaringsutveksling med andre 
i tilnærmet lik situasjon. Det er derfor lagt til rette for samtaler i mindre grupper. 
Dette kan bidra til refleksjon, nye perspektiv på livet og mulighetene fremover.

Tilrettelagt for pårørende
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. Det å få ækt kunnskap om kreft  
og kunne snakke med andre som har eller har hatt kreft i familien, kan bidra til bedre 
mestring av egen situasjon og en bedre forståelse for hverandre.  

Kontaktinformasjon
Ta kontakt med oss for ytterlig informasjon eller hjelp med søknaden. Send e-post til 
post@montebello-senteret.no eller ring på tlf. 62 35 11 00. Søknadsskjema og  
søknadsveiledning finner du på vår hjemmeside www.montebellosenteret.no

Kurstedvegen 5, Mesnali • post@montebellosenteret.no • www.montebellosenteret.no

Alle krefttyper
kurs 4a-21
29.01.2021–05.02.2021
kurs 24a-21
18.06.2021–25.06.2021
kurs 45a-21
12.11.2021–19.11.2021

Hjernesvulst
kurs 14a-21
09.04.2021–16.04.2021
kurs 39b-21
01.10.2021–08.10.2021
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Tusen takk!
I ROLF J. LEDAL J

Under pandemiens oppstart ble det fort klart  
at helsepersonellet ved norske sykehus gjorde en  
fantastisk innsats for de koronarammede. 

Plutselig sto befolkningen ute på 
balkonger og i gaten og klappet takt-
fast for dem som sto midt oppe i det 
med gule frakker, ansiktsmasker og 
hansker gjennom lange vakter. De for-
tjener sin takk og er nok mange steder 
godt i gang med samme kjøret nå som 
koronapandemien har skylt en bølge 
av virus over oss igjen.

Noen som kanskje sjelden får 
en takk, det er jo de som så ofte ser at 
det kommer til kort med behandlin-
gen, våre kjære spesialister. Leger, syke- 
og hjelpepleiere som hver dag jobber 
med alvorlig syke hjernesvulstpasien-
ter får ikke den samme oppmerksom-
heten. De har også lange vakter og det 
hender nok rett så ofte at de tar med 
seg jobben hjem og prøver å finne flere 
og bedre svar på alle de gåtene de blir 
stilt overfor. 

Hjernesvulstpasientene, 
pårørende og Hjernesvulstfore-
ningen er kanskje ikke de som 
trekker ut på balkonger og i gatene 
for å klappe for den fenomenale 
innsatsen våre behandlere legger 
ned på våre vegne. Vi er kanskje 
dem som med et håndtrykk og 
fuktige øyne takker mer lavmælt. 
De sterke følelsene holdes 
kanskje mest inne i oss når  
vi møter nevrokirurger, 
nevroonkologer, nevrolo-
ger, pleierne på sengepos-
ten og andre. Noen ganger 
klarer ikke heltene i hvitt og 
grønt å hjelpe oss så mye som de 
ønsker, da er det heller ikke lett å 
huske på å si takk. Hvem takker legen 

som akkurat har gitt beskjeden om  
at nå er det veis ende. Da er man nok 
mer opptatt av å tenke på det som lig-
ger foran seg enn å takke.

Vit at vi er takknemlige selv 
om vi ikke husker på å si det. Vi er gla-
de i dere og beundrer dere for deres 
kunnskap, evne og vilje til å gjøre en 
forferdelig situasjon så god som mulig 
innenfor de rammer dere har for å ut-
føre jobben deres. Uten dere hadde det 
ikke vært et fnugg av håp; ikke et lys-
glimt i tilværelsen. 

Så tusen takk for alt dere er for 
oss og alt dere gjør for oss. Tusen takk 

for at dere orker å stå opp og gå på jobb 
hver dag, når dere vet at det dere må 
møte noen med tunge og triste beskje-
der, eller være der med omsorgen etter at 
legen har hastet videre til neste pasient. 
Dere er unike for oss der dere står midt 
i den krevende balansen mellom å være 
medmennesker og behandlere. Vi skulle 
så gjerne gitt dere hver deres blomster-
bukett og klapp på skulderen, men kan-
skje blir det bare et lite nikk til takk 
mens det står på som verst. Vi vet at det 
også er penger å tjene og lettere dager for 
de som velger å jobbe med kosmetisk 
kirurgi, trange forhuder og inngrodde 
tånegler. Det er viktige oppgaver det 
også, men for oss er det dere som er top-
pen og som utgjør hele forskjellen. Det 
dere gjør hver dag, før, under og etter 
pandemier og annet som måtte trefe 
samfunnet, er det ingen andre som gjør. 
Vi er dere evig takknemlige! ◗◗
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Veronica  
hjelper  
hjerner!
13 år gamle Veronica Maa, selv i familie 
med en som lever med en hjernesvulst, 
har denne høsten strikket og solgt små 
grå toppluer til inntekt for Hjerne-
svulstforeningen. Veronica og familien 
flyttet til Norge for ett år siden, etter  
tre år på New Zealand, og tok med  
seg denne aksjonsformen fra sitt hjem-
land Canada hvor de grå toppluene er 
et kjent symbol fra vår canadiske søs-
terorganisasjon.

Gjennom sitt skoleprosjekt som ble 
til en super innsamlingsaksjon til inn-
tekt for Hjernesvulstforeningens arbeid 
har Veronica samlet inn kr 1455,–. 

Vi takker så mye for pengene og  
lover å bruke dem på noe som gjør  
en forskjell for hjernesvulstpasienter 
og deres pårørende. ◗◗

Gavekort
Styret i Midt-Norge har i løpet av høs-
ten prøvd å tenke ut hva man kan gjøre 
for å oppmuntre sine medlemmer nå i 
disse koronatider. Siden vi ikke kan 
holde medlemsmøter fysisk, så kom vi 
frem til at vi ville ha et gavekortlotteri 
der medlemmene kunne sende inn 
sms, og så skulle vi trekke ut fra inn-
komne sms-er. Det oppsto dessverre 
tekniske problemer med sms-ene, så 
på grunn av dette gikk vi over til å trek-
ke blant alle våre betalende medlem-
mer i vår region. 10. november var før-
ste trekning. Vi trakk ut ti gavekort på 
kr 300 og ett på kr 1000.

Vi planlegger å avholde gavekort-
trekning igjen 10. desember ved å trek-
ke blant alle betalende medlemmer i 
region Midt-Norge. Med dette håper 
vi å spre litt glede til de som er rammet 
av hjernesvulst nå i disse koronatider. 
Vi valgte Supergavekort fra GoGift, 
der den enkelte kan selv velge hvilket 
gavekort de ønsker. 

Så fikk vi dette: 

Dette synes vi var veldig overras-
kende og fantastisk. Vi har lyst til å gi 
tilbake til våre medlemmer oppi her,  
så noe er allerede under planlegging.

Eller så vil vi sende en hilsen til alle 
våre medlemmer; i denne koronatiden 
må vi ta vare på hverandre.

Hilsen fra styret 
Midt-Norge v/Merethe Bue

Styret i Midt-Norge har i løpet av høsten prøvd å tenke ut hva man kan gjøre for å oppmuntre sine 
medlemmer nå i disse koronatider. Siden vi ikke kan holde medlemsmøter fysisk, så kom vi frem til at 
vi ville ha et gavekortlotteri der medlemmene kunne sende inn sms og så skulle vi trekke ut fra 
innkomne sms-er. Det oppsto dessverre tekniske problemer med sms-ene, så på grunn av dette gikk 
vi over til å trekke blant alle våre betalende medlemmer i vår region. 10.november var første 
trekning. Vi trakk ut 10 gavekort på kr 300 og 1 på kr 1 000. 

Vi planlegger å avholde gavekorttrekning igjen 10 desember ved å trekke blant alle betalende 
medlemmer i region midt. Med dette håper vi å spre litt glede til de som er rammet av hjernesvulst 
nå i disse koronatider. Vi valgte Supergavekort fra GoGift, der den enkelte kan selv velge hvilket 
gavekort de ønsker.  

 
Så fikk vi dette:  

 

 
 

 
 

Hei Merethe, 
  
Ansatte i NTE har i år valgt å gi en julegave på 25 000 kroner til Hjernesvulstforeningen i 
Midt-Norge. 
Har noen av dere mulighet til å motta sjekken før helga? Vi ønsker gjerne å lage en sak på 
dette som vi kan dele første søndag i advent. 

Hører fra deg  
  
Med vennlig hilsen 
  
Lise Musum Stangvik | Kommunikasjonsrådgiver | lise.musum.stangvik@nte.no  
NTE |  
nte.no | facebook | linkedin | instagram | chat 
  
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and 
may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure 
or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, 
we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 
  
Dette synes vi var veldig overraskende og fantastisk. Vi har lyst til å gi tilbake til våre 
medlemmer oppi her, så noe er allerede under planlegging. 
 
Eller så vil vi sende en hilsen til alle våre medlemmer , I denne korona tiden må vi ta vare på 
hverandre. 
 
Hilsen fra styret Midt-Norge v. Merethe Bue 
 
  
 

Veronica Maa samlet inn nesten 1500  
kroner til inntekt for Hjernesvulstforeningen  
ved å selge disse miniatyrtoppluene.
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Tid         aktiviteter 
 – bedre enn gaver?

I ROLF J. LEDAL J

Tiden vi er inne i nå handler 
kanskje for mange om å finne 
de rete gavene, både til å 
legge under juletreet og til å 
ha som «kalendergaver». 

Ønskene er mange og tilbyderne 
 er heller ikke fåtallige, men blir  
 man nødvendigvis lykkeligere 

av mange ting? Er det tingene som gjør 
livet bedre eller er de i beste fall bare 
verktøyene som vi til tider trenger for å 
skape de gode øyeblikkene? Her får du 
uansett noen tips til gode aktiviteter 
som du kan gjennomføre sammen 
med andre, enten som en gave før jul 
eller som flotte aktiviteter i det nye 
året, uavhengig av koronarestriksjoner.

Ta en lommelykttur i vintermør-
ket. Hvis du gjemmer en liten skatt på 
forhånd, blir det ekstra spennende. 
Kanskje en sjokolade eller noe annet 
spiselig kan være skatten?

Lage marsipanfigurer, kjeks eller 
pepperkaker. Dette kan også bli fine 
gaver å gi bort. Skal du lage pepperka-
kedeigen selv, så husk å lage den dagen 
i forveien.

Lag hjemmekino. Finn frem en 
film eller flere, gjerne julefilmer, for 
hele familien, popcorn og kanskje litt 
snop. Et gjensyn med Hjemme alene  
eller Grinchen er kanskje det som 
trengs for å familien i julestemning  
eller for å løsne på lattermusklene. 
Gode juleserier som Jul i Svingen finnes 
på DVD eller kan strømmes, kanskje 
dette også er noe som trefer din familie.

Alle har nok godt av et julebad, hva 

med en tur i svømmehallen (hvis den 
fortsatt er åpen?). Mange steder er det 
varmtvannsbasseng som også gjør 
godt for en litt sliten skrott som gjen-
nomgår kreftbehandling. 

Lage julepynt. Hjemmelaget jule-
pynt er den fineste, og man kan lage 
mye fint ved hjelp av enkle midler. 
Legg frem farget papir, limstift, saks, 
fargeblyanter, penner, klistremerker og 
glitter. YouTube flommer over av in-
spirasjonsvideoer som kan lære dere 
nye teknikker.

Pynte rommene til jul. Julestem-
ning på eget rom kommer fort med litt 
rød elektrikertape og snøspray på vin-
duet. 

Lage lykter av tomme flasker, glass-
byggerstein eller syltetøyglass. Med 
servietter og lim til slikt arbeid kan du 
lage flotte lykter som du putter LED-

og 

ILLUSTRASJON: COLOURBOX
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lys inni. Stemningsfulle lys til kvelden 
med varierte bilder på eller kanskje 
håndmalte detaljer på er også fine å gi 
bort. Tomme syltetøyglass er også fine 
å bruke til å gi bort hjemmelagde 
pepperkaker, marsipan og annet godt i. 
En kald januardag med hjemmebakte 
kjeks i et sånt glass kommer til å bli 
mye varmere for den som får gleden av 
å sette tennene i kjeksene.

13. desember er en selvskreven 
dag for baking. Lussekatter passer jo 
godt i år som Luciadagen faller på en 
søndag. Ta turen til naboer eller kjente 
med et koronavennlig Luciatog, det 
blir en super overraskelse og et hygge-
lig minne. Har dere kanskje fått noen 
nyinnflyttede naboer blir dette kan-
skje den varmeste velkomsten de kun-
ne fått og dere får nye venner.

Gavepapir kan dere også lage selv. 
Rull ut en rull med gråpapir på gulvet 
eller et stort bord, tegn, mal og dekorer. 
Hjemmelaget og miljøvennlig gavepa-
pir er midt i blinken for den miljøbe-
visste. Gråpapir kan kildesorteres som 
papir, i motsetning til glanset gavepa-
pir som inneholder mye som gjør at 
det må kastes i restavfallet.

La barna få bestemme middagen. 
En felles handletur på butikken hvor 
familiens yngste får sitt middagsønske 
fra start til slutt. Juniorkokken(e) må 
selvsagt også få være med på å lage den.

Spille spill. Brettspill-kveld er hyg-
gelig for hele familien. 

Lage snølykter ute. Lag enten snø-
baller eller bruk plastesker til å fryse 
vann til isklumper som dere bygger 
lyktene med.

Gå på skøyter eller ake. Er det snø 
der dere bor, er aketur en morsom og 
enkel aktivitet å gjøre sammen. Skøy-
ter kan en gå på uansett vær. Sjekk åp-
ningstidene i din lokale skøytehall.

Blåse is-såpebobler ute. Når det er 
kuldegrader ute, fryser såpebobler til 
is. 

Kaste snøballer på blink. Lag en 
blink med farget hårspray på en flate 
som er lett å vaske av, og ta ut litt inne-
stengt energi på kortreist snø.

Lage makrame. Med enkle in-
struksjonsvideoer på YouTube kan du 
og familien lage f.eks. nøkkelring som 
Yoda i Star Wars, armbånd og annet 
med nylonsnøre som fås kjøpt i mange 
farger. Knop og stikk er alltid nyttig å 
kunne.

Sporjakt. Kjøp gipspulver på en 
hobbybutikk og ta en tur ut i skogen 
på jakt etter ferske spor. Ta med deg 
vann, gipspulver, noe å røre med og i, 
og en pappform til å legge rundt spore-
ne du finner for å ta avstøpning.

Bli kjent med stjernehimmelen 
over deg. En kveldstur på en klar kveld 
kan man se mange forskjellige stjerner 
og planeter, når forholdene er de rette. 
Med appen Night Sky for iPhone eller 
Google Skymap for Android-telefoner 
kan man finne ut hva det er man ser på. 

For å slippe kink i nakken er det lurt å 
ta med seg varme klær og liggeunderlag. 
Turen kan gjerne avsluttes med å tenne 
bål og grille pølser, steke pinnebrød el-
ler drikke kakao.

Knyt et langt tau mellom to trær og 
heng opp ulike ting på tauet med kles-
klype, f.eks. en kongle, et kompass, en 
vott, et kosedyr eller annet. Barna skal 
følge tauet uten å se (ha gjerne bind for 
øynene) og bare føle seg fram. Når de 
kommer til enden av tauet, skal de for-
telle hvilke ting de kjente på langs tauet.

Er dere av det mer hardbarkede sla-
get, så er det kanskje en mulighet for å 
følge i Lars Monsens fotspor og sove 
ute en fin vinternatt? Ta med telt eller 
hengekøye, gode soveposer og annet 
som trengs for en varm nok natt ute. 
Dette er kanskje den ultimate opple-
velsen etter en kveld med stjernekik-
king. Ikke er det mygg på vinteren, hel-
ler, så slipper man å bekymre seg for å 
våkne med myggstikk på nesen.

Er barna så gamle at de er russ i 
2021, så frister det kanskje med noen 
mer spenstige aktiviteter. Utover det 
å advare mot å skli på dårlig gruset vei 
når man løper naken, overlates resten 
av tipsene til uteaktiviteter til russesty-
rene. De bruker å ha bedre fantasi enn 
det jeg kan oppvise. Også for denne 
gruppen finnes det mange alkoholfrie 
aktiviteter, og spesielt det å delta på 
«Krafttak mot kreft» er en glimrende 
aktivitet. ◗◗
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1 Hva spiser man på Luciadagen?
2 Hvilken farge har Rudolf på nesen?
3 Hvilken matrett er det man pleier å sette ut til nissen?
4 Hva er det som regnes som adventsfargen?
5 Hvilken film er det vi møter prinsesse Gulltopp i?
6 Hva kalles julenissen for på engelsk?
7 Hva heter jenta med den onde stemoren og stesøsteren vi kan se på julaften?
8 Hvor mange luker er det i julekalenderen?
9 Hvilken farge er det på bærene på en misteltein?

Fasit

 1. Lussekatter.
2. Rød.
3. Grøt.
4. Lilla.
5. Reisen til julestjernen.
6. Santa Claus.
 7. Askepott.
8. 24.
9. Hvit.



 

I 
MIDT-NORGE

Arrangerte aktivitetsdag  
for pårørende barn og unge 

NYTT FRA REGIONENE 
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Hjernesvulstforeningen i region Midt 
arrangerte en aktivitetsdag for barn og 
unge som er pårørende til Hjerne-
svulst på Bowling1, Heggstadmoen i 
Trondheim søndag 25. oktober. Lillian 
Bigset og Janne Emma Risvik hadde 
lagt opp til et aktivitetstilbud for barn 
i alle aldere. Tilbudet gjaldt Lekeland 
for de minste, samt gokart og bowling. 
Tilbudet ble sendt til alle medlemmer 
av Hjernesvulstforeningen i regionen.

Skal, skal ikke
En ukes tid før vi skulle arrangere ble 
det en økning av koronasmitte i Trond-
heim, og vi tok en runde på om det ville 
bli forsvarlig å arrangere aktivitetsdagen. 
Vi kontaktet koronatelefonen i Trond-
heim, og de anbefalte oss å følge de pla-
ner som var satt opp. På den ene siden 
vet vi at det i disse familiene er ekstra 
utsatte mennesker, mens på den andre 
siden har vi også her barn med ekstra 
påkjenninger i hverdagen. Vi valgte å 
gjennomføre aktivitetsdagen og la fami-
liene bestemme selv om de følte seg 
komfortable med å delta. 

Vi fikk noen avlysninger siste uken, 
men vi ble seks barn og seks voksne 

som deltok. De to yngste, brødrene 
Villum og Ebbe Stene Fuglem startet 
med å være i Lekeland, mens ungdom-
mene kjørte to runder gokart. Etterpå 
ble alle barna med på å spille en runde 
bowling. Vi avsluttet dagen med å sam-
les, barn og voksne, til pizza i et nydelig 
pyntet rom i lokalet. De ansatte på 
Bowling1 la alt til rette for at vi skulle 
få en fin opplevelse hos de. Og både 
barn og voksne sa de hadde hatt det gøy, 
og kost seg i selskapet med de andre. 

Til ettertanke
Jeg spurte de voksne som kom om hvil-
ken betydning aktiviteter og gode opp-
levelser kan bety for disse barna. Det 
var enighet i at det å ha gode opplevelser 
er en positiv ting, men det å kunne ha 
det sammen med andre barn og unge 
som forstår hvordan de kan ha det, uten 
å si eller forklare så mye, betyr enda 
mer! Morten Lium, som selv lever med 
hjernesvulst og er far til Kevin, sier han 
skulle ønske det var flere tilbud generelt 
hvor pårørende kunne være med. Ikke 
bare for barna, men hele familiene. Tru-
de Ofstad, mor til Johan, sier de savnet 
veldig et tilbud da gutten mistet begge 
besteforeldrene som bodde i nærheten 

Villum Stene Fuglem (6 år)  
og Ebbe Stene Fuglem (3,5 år)

Hele gruppen sammen på bowling. 

til kreft. Da var det ikke noe tilbud  
eller oppfølging. Men når hennes sam-
boer fikk hjernesvulst ble det fokus på 
gutten. Marit Arstad Schiefloe, som 
kom med ektemannen, Ove, og barne-
barna Villum og Ebbe, støtter også den. 
Hun sier det ikke har vært noe tilbud til 
barnebarna i forbindelse med at hun 
selv har hatt hjernesvulst og lever med 
skader etter dette. Hun sier også at hun 
ofte hører at hun ikke skal bekymre seg 
for barna og barnebarna men fokusere 
på seg selv. «Men vi er jo mennesker, og 
selvfølgelig bekymrer vi oss», sier hun. 
Hun sier videre at det å vite at barn og 
barnebarn har det godt, og blir fulgt 
opp, vil være en viktig del for at den 
syke selv får det mye bedre! Janne 
Emma Risvik og dattera May mistet sin 
mann og far, Trond, i fjor. De sier at de 
mistet mye oppfølging da han døde. 
Samtalene de hadde med kreftsykeplei-
er og legen til Trond stoppet opp da 
han døde. Og samarbeidsmøtene på 
skolen til May stoppet opp. Janne sier at 
behovet til pårørende stopper ikke opp 
når den syke dør.

Oppsummert
Vi hadde en kjempehyggelig aktivitets-
dag sammen, og jeg ser frem til flere av 
de! Jeg håper andre regioner har, eller 
starter, noe lignende tilbud til sine på-
rørende barn og unge. Disse barna har 
en ekstra påkjenning i hverdagen, og 
det er viktig at de blir sett og hørt!

En ettertanke er likevel det de voks-
ne nevnte. Hvorfor blir den syke spurt 
om han eller hun har egne barn, og 
ikke om de har barn de er sterkt knyt-
tet til? Å fange opp et traumatisert 
barn må jo være målet her. Og hvor 
blir det av oppfølgingen av disse barna 
hvis den syke dør? 

Kanskje kan vi alle påvirke og utfor-
dre helsetjenesten her. Si gjerne ifra 
om dere har pårørende dere ønsker 
oppfølging til ved neste møte med hel-
setjenesten!                               Lillian Bigset
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I 
ROGALAND

Aktiviteter for barn og unge i Rogaland
I Rogaland kan vi nå se tilbake på to 
flotte arrangementer der vi har hatt 
hovedfokuset på barn og unge. Vi er 
svært glade for de midlene vi har fått 
tildelt og det har vært kjekt å kunne 
tilby aktiviteter spesielt for denne al-
dersgruppen. Den første aktiviteten vi 
arrangerte, var i en klatrepark. Vi var 
veldig heldige med været. Mens barna 
klatret fikk vi voksne en god prat. Kla-
treparken bød på både små og store 

utfordringer og det hele ble en vellyk-
ket dag for både små og store. 

Den andre aktiviteten var bowling 
og pizza. Dette ble en super ettermid-
dag med konkurranseinstinkt og mas-
se glede og latter. Aktivitetene har gitt 
mersmak og vi skulle gjerne arrangert 
flere før jul, men nå blir det hensynet 
til smittevern som står sterkest. Vi sat-
ser på å komme sterkt tilbake en gang i 
løpet av neste år. 

May A. Elnes (12 år) og Emma  
Landstad Sagvold (12 år). Det var  
første gang Emma prøvde gokart,  
så hun var spent. Hun sa hun var  
veldig glad etterpå for å ha  
kjørt, for det var gøy!

De fire ungdommene Emma 
 Landstad Sagvold (12 år),  
May A. Elnes (12 år), Kevin  
Lium (15 år) og Johan  
Ofstad Holmvik (13 år)  
på gokart.
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KONTAKTINFO

Rolf J. Ledal
GENERALSEKRETÆR
E-POST: rolf.ledal@hjernesvulst.no
TELEFON: 459 07 412

Lars Bestum
LEDER
E-POST: larsb@hjernesvulst.no
TELEFON: 915 72 460

Mette Krogstad
NESTLEDER
E-POST: mettek@hjernesvulst.no

Karen Iversen
STYREMEDLEM
E-POST: kareni@hjernesvulst.no

Nina Søndergaard
STYREMEDLEM
E-POST: ninas@hjernesvulst.no 

Nina Jensen
STYREMEDLEM
E-POST: ninaj@hjernesvulst.no

Gunn Tove Ribe
STYREMEDLEM
E-POST: gunnt@hjernesvulst.no

Hedda Kise
STYREMEDLEM
E-POST: heddak@hjernesvulst.no

Helge Siljan
STYREMEDLEM
E-POST: helges@hjernesvulst.no

Hjernesvulstforeningen  
region NORD-NORGE 
LEDER: Solveig Lomsdal 
MOBIL: 915 22 945 
E-POST: nord-norge@hjernesvulst.no 

Hjernesvulstforeningen  
region MIDT-NORGE 
LEDER: Merethe Bue 
MOBIL: 903 64 398 
E-POST: midt-norge@hjernesvulst.no 

Hjernesvulstforeningen  
region SØR-ØST 
LEDER: Pål Kjeldsen
MOBIL: 915 53 510 
E-POST: ostlandet@hjernesvulst.no 

Hjernesvulstforeningen  
region ROGALAND 
LEDER: Ole Martin Nærheim 
MOBIL: 412 15 953 
E-POST: rogaland@hjernesvulst.no 

Kontaktinfo til likepersoner
Likepersoner med bakgrunn som rammede:

Likepersoner med bakgrunn som pårørende:
LIKEPERSON OMRÅDE POSTNUMMER E-POST TELEFON

Maiken Lunderøy Nordland 8802 Sandnessjøen maiken.79@hotmail.com 906 86 565

Berit Catherine 
Johnsen Sør-Trøndelag 7374 Røros bcjohnsen@hotmail.com 993 18 275

Ingrid Abelsnes 
Wilberg Oslo/Akershus 1177 Oslo ingridwilberg@gmail.com 900 79 500

Berit Aaslund Oslo/Akershus 1404 Siggerud  beritaaslund@gmail.com 977 87 187

Nina Søndergaard Østfold 1534 Moss ninasn54@gmail.com 922 63 010

Helge Ludvigsen Buskerud 3033 Drammen helge.ludvigsen@ebnett.no 909 45 432

Monica Solberg 
Hansen Rogaland 4070 Randaberg monica.solberghansen@

getmail.no 938 29 007

Listen er ikke komplett, den inneholder bare de som har sagt seg  
villig til å ha sitt navn og sin kontaktinformasjon i vårt medlemsblad.

LIKEPERSON OMRÅDE POSTNUMMER E-POST TELEFON

Grethe Marie 
Guttorm Finnmark 9845 Tana guttorm57@hotmail.com 993 38 346

Torunn Hermansen Finnmark 9511 Alta toru-her@hotmail.com 951 75 655

Solveig Strand Troms 9023 Krokelvdal loensen@live.no 934 84 455

Solveig Lomsdal Nordland 8907 Brønnøysund slomsdal@hotmail.com 915 22 945

Frode Hallem Nord-Trøndelag 7600 Levanger frode.asbjorn.hallem@ 
levanger.kommune.no 482 47 230

Marit Arstad 
Schiefloe Nord-Trøndelag 7500 Stjørdal maritarstadschiefloe@ 

gmail.com 993 27 246

Sølvi Skarra Kvitnes Sør-Trøndelag 7046 Trondheim s.skarrakvitnes@gmail.com 905 35 598

Merethe Bue Sør-Trøndelag 7945 Trondheim mere.the.the.@gmail.com 903 64 398

Mette Krogstad Sør-Trøndelag 7503 Stjørdal mettek@hjernesvulst.no 952 61 363

Ester Chekkour Oslo /Akershus 0578 Oslo ester_reiersen@hotmail.com 480 28 402

Cathrine Aas Moen Oslo/Akershus 1482 Nittedal catmoe1967@gmail.com 
cathrine@hjernesvulst.no 900 10 140

Hanne Bjørgan Oslo/Akershus 1177 Oslo centa22@icloud.com 916 10 088

Hanne Mjøen Oslo/Akershus 0194 Oslo hannemjoen@hotmail.com 905 00 270

Astrid Fånes Nord-Trøndelag 7600 Levanger astfaane@online.no 413 22 872

Cecilie Hansen Buskerud 3033 Drammen cecilie.t.hansen@ebnett.no 930 357 68

Helge Siljan Vestfold 3237 Sandefjord helge.siljan@gmail.com 959 28 081

Tore Christensen Vestfold 3233 Sandefjord tore.christensen@sfjbb.net 918 82 742

Sten Aksel Heien Aust-Agder 4841 Arendal sten.aksel.heien@gmail.com 941 24 006

Trine Pettersen Rogaland 4326 Sandnes trineaasland@hotmail.com 917 13 218

Jörg Hänicke Hordaland 5162 Laksevåg j.haenicke@gmail.com 403 28 989

Jens-Olav 
Johannessen Hordaland 5113 Tertnes jens.olav.johannessen100@

gmail.com 476 11 516

Kjell Thomassen Hordaland 5282 Lonevåg kjelthom@online.no 913 11 439

HJERNE DET!  
l www.hjernesvulst.no  
E-POST: media@hjernesvulst.no



Hjernesvulstforeningen har valgt Advokatfirmaet Legalis som 

samarbeidspartner. Det er fordi vi tilbyr spisskompetanse til fornuftige priser. 

Før du betaler noe som helst, får du en gratis samtale med advokat 

om saken din. Dersom du har behov for ytterligere bistand, har 

foreningsmedlemmer svært gunstige vilkår. Advokatfirmaet Legalis 

dekker en rekke fagfelter som blir aktuelle ved sykdom. 

Dette inkluderer pasientskade, trygderett, arverett og arbeidsrett.

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post hvis du sitter med et spørsmål. 

Det koster deg ingenting, men kan spare deg mye.

VI ER KLARE FOR
Å HJELPE DEG

Ingrid Hunderi
ADVOKAT

Fagsjef personskade og trygd

Marianne R. Huseby
ADVOKAT

Fagsjef familie- og arverett

Torstein Bae
ADVOKAT

Managing partner

Advokatfirmaet Legalis
Tlf 22 40 23 00 | advokat@legalis.no | www.legalis.no
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Returadresse:  
Hjernesvulstforeningen
Dronningens gate 16  
0152 Oslo

OM OSS
Hjernesvulstforeningen er en forening for personer som har eller har 
hatt hjernesvulst og deres pårørende. Foreningen ble etablert 22. 
mars 2009. Ved siden av likepersonsarbeid vil foreningen bidra til 
økt kunnskap både blant helsepersonell og i befolkningen for øvrig 
om hva det innebærer å leve med en hjernesvulstdiagnose. Vi vil 
også arbeide for å påvirke offentlige beslutningstakere til å bedre 
mulighetene for rehabilitering og til økt forskning på hjernesvulst.

Vil du gi en gave til Hjernesvulstforeningen?
Hjernesvulstforeningen er en ung forening i stadig utvikling,  
og vi setter stor pris på alle gaver som kan hjelpe oss i vårt videre 
arbeid. Hjernesvulstforeningens gavekonto er:

P 1503.11.35424
P VIPPS 10660

Støtt vårt arbeid for de som  
er rammet av hjernesvulst!
Meld deg inn i Hjernesvulstforeningen!
MER INFO PÅ: www.hjernesvulst.no
VÅR E-POSTADRESSE: post@hjernesvulst.no
TELEFON TIL VÅRT SEKRETARIAT: 21 42 04 24
BESØK VÅRE FACEBOOK-SIDER:  
facebook.com/hjernesvulstforeningen

Medlemskap i Hjernesvulstforeningen 
koster kr 360,– pr. år. Inntil seks
familiemedlemmer er da inkludert.

VÅR ADRESSE:
Hjernesvulstforeningen
Dronningens gate 16
0152 Oslo

Hjernesvulstforeningen  
takker for 2020 og ønsker alle en  

god jul og et riktig godt nytt år!
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