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FOLKE HERMANSENS FOND
Folke Hermansen døde av kreft i 2006. Han opprettet Fondet på
50 millioner kroner i sitt navn til fremme av kreftforskning ved
Stavanger universitetssjukehus (SUS). Formålet var og er fortsatt
gjennom økonomisk støtte å styrke praktisk forskning, studier,
undervisning, publisering og annet arbeid med tilknytning
til kreftforskning ved SUS.
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FRA STYRET

Fondet har støttet
75 forskningsprosjekt
med mer enn
50 millioner kroner
Mål
Fondet skal bidra til kompetanseheving gjennom:
• At veilederkompetansen for kreftforskning styrkes ved SUS.
• At det avlegges flere doktorgrader og publiseres et økt antall kvalitetssikrede
forskningsartikler.
• Å virke som katalysator ved å hente ut potensialet innen forskningskonsortiet mellom SUS
og kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus og M.D. Anderson Cancer Center (MDACC),
Houston, Texas.
Alt til beste for befolkningen i vår region og landet for øvrig. Fondets bidrag skal komme i
tillegg til annen oppnåelig økonomisk støtte. Det er således et mål at en generell styrking av
aktuelle kreftforskningsmiljøer ved SUS også skal lede til at disse miljøene kvalifiserer seg til å
oppnå større grad av ekstern støtte, spesielt fra Kreftforeningen, Helse Vest og Forskningsrådet.
Strategi
Styret har særlig søkt å stimulere forskningsområder hvor forholdene for praktisk nytteverdi
måtte være relativt best til stede, som for eksempel:
• Resultatregistre etter behandling av kreftpasienter i Rogaland.
• Systematisk innsamling av biologisk materiale fra kreftpasienter ved SUS.
• Studier av prognostiske faktorer basert på undersøkelser av primærsvulster eller
spredningssvulster.
• Vitenskapelig utprøving av nye undersøkelses- eller behandlingsmetoder som etableres
ved SUS.
• Utnytte potensialet innen forskningskonsortiet mellom SUS, Oslo universitetssykehus
og M.D. Anderson Cancer Center (MDACC) i Houston.
Det er med stor tilfredshet og helt i Folke Hermansens ånd at styret for Folke Hermansens
Fond kan formidle rapportene fra SUS. Disse viser hvilke resultater midlene fra Fondet har
2

gitt i antall doktorgrader og publikasjoner. Tilbakemeldingene forteller at disse har vært av stor
betydning for kreftforskningen ved SUS – til beste for regionens befolkning.
Takk til SUS og forskningsavdelingen for konstruktivt samarbeid.
Tildelinger og forvaltning
Det er et mål at Fondets virksomhet oppleves som så meningsfull at andre givere vil bidra til
ytterligere oppbygging av kapitalen som ved etableringen i 2006 var på 50 millioner kroner.
Målet har vært at bevilgningsrammen kunne opprettholdes på et høyt nivå og eventuelt økes.
I sitt 15-årige virke har Folkefondet delt ut mer enn 50 millioner kroner til 75 prosjekter. Fondet
har samtidig mottatt gaver på til sammen 9,83 millioner kroner.
Fondets kapital forvaltes etter sunne etiske prinsipper og med lav risiko.
Fondet hadde – takket være målrettet forvaltning – etter 3. kvartal 2021 en egenkapital
på 52 millioner kroner. Virkningen av tildelingene fra Folkefondet framkommer av
forskningsrapporten fra SUS som følger etter denne redegjørelsen.
Folkefondet har de senere årene delt ut fem millioner kroner hvert år. Søknadene vurderes av
en ekstern innstillingskomité. Denne er satt sammen av noen av landets fremste kreftforskere.
Styret legger innstillingskomitéens anbefalinger til grunn for sine tildelinger.
Styret takker Folkefondets forvaltningskomité for utmerket forvaltning og våre fremste
kreftforskere for deltakelsen i innstillingsarbeidet.
Nye utfordringer
Styret ser nye muligheter og dermed utfordringer i det fagmiljøet som skal bygges opp rundt
SUS sin nyetablering på Ullandhaug. SUS blir nabo til Forskningsstiftelsen NORCE og
Universitetet i Stavanger pluss et sterkt innovasjonsmiljø.
Et dynamisk forskningsmiljø er avhengig av tidsriktige fasiliteter. For kreftforskningen
handler det om blant annet tilgang til laboratorier – som også kan brukes av andre
forskningsmiljøer.
Det har fra enkelte hold overfor styret blitt påpekt at det vil kunne ha stor praktisk
betydning om det ifm bygging av nytt sykehus på Ullandhaug kunne bli etablert et eget
forskningslaboratorium for kreftforskningen ved SUS. Dette kunne også være tilgjengelig
for andre brukergrupper. Styret i fondet vil være åpne for å vurdere delfinansiering av et
slikt senter som alternativ til fortsatt tilføring av midler til den enkelte kreftforsker, dersom
det kan fremlegges realistiske planer for et slikt prosjekt, herunder utsikter til nødvendig
kompletterende finansiering fra annet hold.
Også i det videre arbeidet vil styret ha ett mål for øye: Å være til størst mulig nytte for å
fremme kreftforskningen ved SUS.
Styret i Folkefondet 2021

Tore Lærdal (styreleder)

Steinar Olsen

Bjørnar Gilje

Svein Skeie

Frøydis Langmark

Jørn Folke Hermansen

Jostein Soland (daglig leder)
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FOLKEFONDET

ETTER 15 ÅR ER EGENKAPITALEN
FORTSATT OVER 50 MILLIONER KRONER

52,1

75 FORSKNINGSPROSJEKTER
FRA 38 FORSKJELLIGE FORSKERE
HAR HØSTET STØTTE FRA FONDET

75

51,6

SOLID ÅRLIG FONDS-AVKASTNING HAR
HITTIL RESULTERT I 51,6 MILLIONER
I TILDELTE MIDLER

FONDET HAR FÅTT
MER ENN 230 BIDRAG

230

KREFTFORMER
SOM FONDET HAR
GITT STØTTE TIL:
BRYSTKREFT
BUKSPYTTKJERTELKREFT
EGGSTOKKKREFT
TARMKREFT
PROSTATAKREFT
LIVMORHALSKREFT
BLÆREKREFT
LYMFEKREFT
LIVMORKREFT
LUNGEKREFT
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91

91 PUBLIKASJONER I
INTERNASJONALE TIDSSKRIFT ER
UTGITT MED STØTTE FRA FONDET

12

12 DOKTORGRADER MED
STØTTE FRA FONDET.

HILSEN FRA SUS

Takk til Folkefondet!
Folkefondet har vært essensiell for oppbyggingen av kreftforsknings
miljøet ved Stavanger universitetssjukehus, og nå gleder forskerne
seg til å ta denne satsingen videre i nye SUS på Ullandhaug, tett på
universitetet.
Folke Hermansens Fond er i dag sjukehusets viktigste
finansieringskilde for kreftforskning. 15 år, 50 millioner
og 75 prosjekter senere er mange av våre miljø langt bedre
kvalifisert til å sikre finansiering fra andre kilder. For
at forskningen skal bli enda bedre, mer omfattende og
bidra til nye løsninger, så er slik vekst helt nødvendig. Vi
bygger nå nytt universitetssjukehus på Ullandhaug og blir
nærmeste nabo til Universitetet i Stavanger. Vi ønsker at
kreftforskning skal prioriteres høyt også i dette perspektivet,
og 15 års oppbygging gjør dette mer aktuelt enn noen gang.
Vi flytter inn i første byggetrinn i 2024, og deler av kreftforskningsmiljøet vil være en del av
det, tett integrert med sjukehusets kliniske drift. Vi må ta vare på de gevinster som Fondets
finansiering har bidratt til, løfte satsingen videre og legge til rette for de beste. Fondet har
også vært viktig for og stimulert til samarbeid og utvikling av forskningsfelt med MD
Anderson Cancer Center i Houston og Oslo universitetssykehus (OUS) ved krefklinikken.
Vi har lært av de beste i den sammenhengen.
Stavanger universitetssjukehus er svært takknemlig for all den støtten Fondet har bidratt
med, den har vært uvurderlig i oppbyggingen av forskningsmiljøet. En videre satsing kan
nå finne en framtidsrettet form, og SUS har høye ambisjoner for forskning i framtiden, både
generelt og for kreftforskning spesielt.
Gratulerer og takk for de første 15 år!
Helle Schøyen
Administrerende direktør (SUS)
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– Det skjer jo aldri
meg, bare alle andre –
trodde jeg...

Anne Woie, tidligere pasient ved SUS
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3. januar 2012. Hjem fra jobb, middag og deretter nedpakking av
julepynten sammen med ungene. Klokken 18.30 hadde jeg time for
mammografi. Tett program den dagen. Og mens ungene fortsatte
nedpakkingen, kjørte jeg til sykehuset. En time etterpå kjørte jeg
hjem – i sjokk, med beskjed om at jeg hadde brystkreft og skulle på
cellegift om ti dager.
Kreft, jeg? Det er jo noe som skjer andre – ikke meg! Jeg kom meg hjem, tok på «masken» til
jeg fikk yngstejenta i seng. Etter hvert ringte jeg mannen min som var på jobb i Nordsjøen
og sendte meldinger til familie og venninner. Sjokkpregede meldinger kom i retur, og vips
var venninner og min søster hjemme hos meg.
Jeg ble sykemeldt dagen etter samtidig som jeg også ble møtt med enorm støtte fra
familie og venner, kolleger og forretningsforbindelser. Mens det hersket en enorm fortvilelse
i min egen nære familie.
Ti dager – det var som et langt år, men når dagen kom, var det både lettelse og redsel.
Mannen min og en kjær venninne ble med på sykehuset hvor vi møtte noen utrolig flotte
mennesker. Kreftsykepleieren var som en engel, og legen som tok imot oss, ble «min
kjære lege!» Jeg hadde hørt at legen kunne være rimelig direkte og ærlig i språket og var
derfor forberedt på harde beskjeder. Men da hun sa: «Anne, når du kommer i gang med
behandlingen, kommer dette til å smelte bort. Du vet vi er best her på SUS når det gjelder
brystkreft», da trodde jeg henne!
Ja, det ble en tøff kur, men en seks cm kul i brystet smeltet helt bort før operasjon ventet.
Omstendighetene førte etter hvert til at jeg fikk god kontakt med legene på avdelingen
med gode råd om medisinering og videre oppfølging basert på det aller siste innen
kreftforskningen.
Som pasient er det lett å se hvor viktig det er at SUS her kan ligge i front. Ja, vi må stå
på for at kreft oppdages tidligere, at behandlingen kan bli bedre, at flere overlever og får
gode liv. En spesiell takk til Folkefondet som jeg vet har hatt stor betydning for utvikling av
forskningsmiljøene ved SUS – som reddet meg og har ført til at jeg i dag kan leve et godt og
aktivt liv.
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– Jeg vil si at Folke
fondet har vært og er
en uvurderlig støtte for
forskningsgruppene
ved SUS
Morten Lapin, postdok, Forskningsgruppe
for kreft og medisinsk fysikk
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De fleste pasienter med bukspyttkjertelkreft får diagnosen på et sent
tidspunkt. Da er sjansen stor for at kreften ikke lenger kan kureres.
Nå jobbes det med å kunne påvise kreft på et tidligere tidspunkt.
Forskningen er i stor grad gjort mulig med støtte fra Folkefondet.
Min forskerkarriere startet med et ph.d.-stipend fra Folkefondet, så jeg kan takke dem for
at jeg i det hele tatt driver med kreftforskning. I tillegg har Folkefondet finansiert både
et forskningsopphold ved MD Anderson Cancer Center i Houston og gitt driftsmidler
til vårt forskningsmiljø, sier molekylærbiolog og kreftforsker Morten Lapin. Han er for
tiden postdoktorstipendiat ved avdeling for blod- og kreftsykdommer ved Stavanger
universitetssjukehus (SUS).
Leter etter kreftceller i blodet. Vi forsker på såkalte flytende biopsier. Det er under
søkelser av tumormateriale i kroppsvæsker, for eksempel blod eller urin, fra pasienter med
bukspyttkjertelkreft. Vi ser på hvordan dette kan brukes til diagnostikk og oppfølging av
pasienter med bukspyttkjertelkreft, forklarer Lapin.
Forskningen dreier seg først og fremst om sirkulerende tumor-DNA i blod, altså DNA-rester
fra kreftsvulster som sirkulerer i blodet til pasienter med kreft.
Mer treffsikker diagnostikk. Ofte tar det lang tid fra oppdagelser i forskning kommer
til nytte for pasientene. Lapin og kollegene håper at flytende biopsier skal kunne benyttes til
diagnostikk og oppfølging i klinikken.
Hvis flytende biopsier kan gi tidligere og mer spesifikk informasjon om hvordan pasienten
responderer på behandlingen, kan det bety at man raskere kan endre behandling for å forlenge
pasientens liv. Det innebærer også å kunne redusere unødvendig behandling og tilhørende
bivirkninger.
Flytende biopsier brukes i dag til valg av behandling ved blant annet lungekreft, og vil
nok bli mer brukt i klinikken i fremtiden, ifølge Lapin.
Tverrfaglig forskning. I dag finnes det flere og mer avanserte analyser enn før, og mer
informasjon til bruk i forskning. Fordelen med kreftforskning på laboratoriet er at man
får et mer helhetlig bilde på hvordan kreft oppstår og utvikler seg. I tillegg krever mer
laboratoriearbeid også innsats fra flere fagfelt.
Kreftforskningen har de siste årene blitt mer tverrfaglig. I dag samarbeider ekspertise
fra mange forskjellige fagfelt, som molekylærbiologi, onkologi, patologi, bioinformatikk og
biostatistikk. Mer samarbeid gagner pasienten, sier Lapin.
Ny metode. Ved hjelp av en ny sensitiv metode for å påvise sirkulerende tumor-DNA,
skal vi nå undersøke om flytende biopsier kan benyttes til å påvise kreft på et tidligere tidspunkt,
sier Lapin.
Metoden er utviklet i samarbeid med forskere ved MD Anderson Cancer Center.
De fleste pasienter med bukspyttkjertelkreft diagnostiseres på et sent tidspunkt hvor kreften
ikke lenger er kurerbar. Hvis forskerne lykkes med dette prosjektet, vil det ha stor betydning for
pasientene.
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– Nasjonalt og
internasjonalt
samarbeid av
ypperste klasse
Sigbjørn Smeland, klinikkleder, Kreftklinikken, OUS
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Folkefondets støtte til forskningssamarbeid med MD Anderson
Cancer Center i Houston er særlig utviklet gjennom Norwegian Cancer
Consortium. Dette er et eksempel på et unikt norsk samarbeid innen
kreftforskning.
Norwegian Cancer Consortium (NCC). NCC ble etablert av Oslo universitetssykehus,
Kreftregisteret og Stavanger universitetssjukehus i 2007 som en søsterinstitusjon i Global
Academic Programs (GAP) nettverket ved Universitetet i Texas, MD Anderson Cancer
Center (MDACC). NCC danner et unikt konsortium med et universitetssykehus med stort
opptaksområde (SUS), det nasjonale kreftregisteret og et spesialisert kreftsykehus (daværende
Radiumhospitalet). Søsterinstitusjonene (SI) nettverk består av omtrent 32 institusjoner, med
overenskomster og utdanningsavtaler. Institusjonene har et aktivt samarbeid innen forskning
og utdanning med felles tildelinger, utveksling av kompetanse og gjensidige besøk fra ledere
og fremtredende forskere. NCC har hele tiden vært en aktiv bidragsyter i nettverket. Det er
utarbeidet omtrent 130 felles publikasjoner mellom NCC og MDACC.
Søsterinstitusjonenes nettverks fond (SINF). GAP har lansert søsterinstitusjonenes
nettverks fond (SINF). SINF-programmets oppgave er å skape forskningssamarbeid mellom
MDACC og søsterinstitusjonene. Prosjektene må inneholde et samarbeid med MDACC der
forskere reiser til en samarbeidende søsterinstitusjon. NCC har så langt fått syv SINF-prosjekter
akseptert.
GAP-konferanser. Den årlige GAP-konferansen er et forum for ansatte fra MD Anderson
og søsterinstitusjoner for å utvikle samarbeid og utveksle forskningsresultater og ideer.
Konferansen arrangeres av en søsterinstitusjon annethvert år, og i 2012 ble den første GAPkonferansen holdt utenfor Houston, arrangert i Norge, med et direktørmøte i Stavanger og selve
GAP-konferansen i Oslo.
Unge forskere workshop (Young Investigator Workshops, YIW). Etter GAP-konferansen
i Oslo ble det besluttet å organisere mindre, mer fokuserte møter for de yngre forskerne.
NCC tok initiativ til å organisere den første YIW sammen med MDACC, og konferansen
«Immumsystemet og mikromiljøet – implikasjoner for kreftbehandling» ble arrangert i Oslo
i 2015 i forbindelse med åpningen av Oslo Cancer Cluster, Innovation Park. Det deltok
85 delegater fra ti forskjellige land.
Helsefag. Det har vært et nært samarbeid innen sykepleie fra starten av samarbeidet i
2007. Samarbeidet har resultert i flere felles publikasjoner. I tillegg har sykepleieledere hvert
år blitt invitert til det årlige «Onkologisk Forum» i Norge. Det er også etablert et tosidig
utvekslingsprogram innen sarkomsykepleie.
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Fondet har gitt støtte
til 75 forsknings
prosjekt ved
38 forskere
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Brystkreft
Fondstildelinger
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Forsker: Kjersti Tjensvoll
Prosjektets navn: Langtidsoppfølging av
pasienter med opererbar brystkreft ved hjelp
av flytende biopsier
Tildelt sum 2020: 299.000

Håvard Søiland
Rådgiver og professor,
Forskningsgruppe for brystkreft

Brystkreft er den vanligste
kreftformen blant kvinner i
Norge. Årlig rammes rundt 3.600
pasienter av denne sykdommen.
Det spesielle med brystkreft er
at tilbakefall kan komme opptil
25 år etter behandling. Dette er
utfordringen til Forskningsgruppe
for Brystkreft ved SUS. Folkefondet
har muliggjort forskning på
optimalisering av antiøstrogen
behandling for å redusere
tilbakefall. Videre har Folkefondet
vært instrumentell i oppbyggingen
av en prospektiv generell
forsknings-biobank (PBCB) der
vi tar hyppige blodprøver. Her
søker vi etter nye biomarkører
som muligjør persontilpasset
monitorering av brystkreft
pasienten der målet er å oppdage
tilbakefall på et molekylært
nivå. Dette muliggjør ultra-tidlig
behandling av pasienten med økt
overlevelse som mål.

Formålet med prosjektet er å utvikle nye
diagnostiske metoder for bedre oppfølging av
pasienter med opererbar brystkreft.
En sentral utfordring ved brystkreft er
at pasientene har en kontinuerlig risiko for
tilbakefall av sykdommen, samtidig som
det per i dag mangler følsomme metoder
og god oppfølging for å oppdage systemiske
tilbakefall tidlig.
Prosjektet er basert på analyser av
prøvemateriale fra vår regionale prospektive
brystkreft biobank (PBCB). I denne
biobanken samler vi inn vev, blod og urin
henholdsvis hver 6. og 12. måned fra 1.253
kvinner som er operert for brystkreft ved
Stavanger universitetssjukehus og Haukeland
universitetssjukehus. I forskningsprosjektet vil
vi søke i blodprøvene etter biomarkører som
kan påvise tilbakefall av sykdommen tidligere
enn dagens billeddiagnostikk. Biomarkørene
vi vil undersøke, omfatter sirkulerende tumor
DNA (cellefritt DNA fra døde kreftceller),
sirkulerende kreftceller, sirkulerende
metabolitter (små molekyler i cellenes
stoffskifte) og mikro-RNA i ekstracellulære
vesikler (små nukleinsyrer i vesikler som
skilles ut av celler). Alle disse størrelsene ser
ut til å kunne gi informasjon om gjenværende
kreftsykdom hos pasienter som har fått
kreftsvulsten fjernet ved operasjon.
I tillegg vil vi sammenligne den
innsamlede informasjonen ved avanserte
statistiske analyser og kunstig intelligens.
Resultatene fra denne studien inngår
i post. doc. prosjektet til Marie Austdal,
samt i doktorgradsprosjektet til Kristin Løge
Aanestad.

Forsker: Emilius A.M. Janssen
Prosjektets navn: Glykomikk i brystkreft;
innflytelse av glukose og karbohydrater i
utvikling av brystkreft
Tildelt sum 2020: 550.000
Formålet er å undersøke glykosylering i vev
av brystkreftpasienter med en unik metode
som kan vise oss hvor i vevet, hvilken type
glykosylering som har skjedd og hvilke
proteiner som har endret seg.
Diabetes og overvekt er kjente risiko
faktorer for utvikling av brystkreft, glukose
(sukker), insulin og karbohydrater spiller
en stor rolle i dette. I denne studien vil vi
undersøke det glykomet (=en samlebetegnelse
på alt det sukkeret som en celle eller en
organisme produserer) i brystkreft pasienter
som ble inkludert i ERAS (=early recovery
after surgery) studien. Disse pasienter ble
likt fordelt over to grupper; en gruppe som
fikk høy dose glukose/karbohydrater før
operasjonen (=ERAS protokollen) og en
gruppe som måtte faste før operasjonen.
I begge gruppene forventer vi at glykomet
har endret seg, dvs. at ikke bare mengde
med glukose, insulin og karbohydrater har
endret seg men at glykosyleringen har endret
seg også. Glykosylering er påhekting av
sukker (karbohydrat, monosakkarider eller
polysakkarider, glukose, galaktose etc.)
på proteiner, fett eller andre molekyler.
Glykosyleringen sikrer proteinenes
korrekte plassering i membraner, i tillegg
fungerer glykosylering som et merke for
gjenkjenning mellom proteiner og mellom
celler, og er derfor viktig for signaler,
koordinering og differensiering i organismen.
Både vev og blod fra pasientene fra PhDprosjektet il Tone Lende har blitt sendt til
Institute of Glycomics, Griffith University,
Queensland, Australia. Samarbeidspartnere
er i gang med analysering av prøvene.
Inntil nå har vi sendt inn fire søknader for
å få ekstra finansiering for dette prosjektet, se
også https://www.youtube.com/watch?v=L_
fsriFAJfc&t=32s for en film som har blitt laget
om prosjektet i forbindelse med en av disse
søknader.

Forsker: Emiel A. M. Janssen
Prosjektets navn: Biomarkers in breast cancer
Tildelt sum 2018/2019: 700.000
Brystkreft er en sammensatt sykdom som
kan arte seg svært forskjellig fra pasient
til pasient. Svulstene kan ha veldig ulike
egenskaper, noe som kan gi til dels store
variasjoner i prognose, forløp og behandling.
Østrogenpåvirkning har vist seg å spille en
viktig rolle i en stor andel brystkrefttilfeller,
noe som kan utnyttes i behandlingen
ved hjelp av legemidlet Tamoxifen. Dette
preparatet motvirker effekten av østrogen i
brystvev, hindrer overdreven cellevekst og
har vist seg å kunne redusere risikoen for
tilbakefall. Men ikke alle kvinner har like
god effekt, og det er derfor viktig å kunne
identifisere de svulstene som responderer bra
på tamoxifenbehandlingen, fra de som ikke
reagerer i det hele tatt, det vil si er resistente.
Denne studien vil undersøke funksjonen til
såkalte biomarkører i brystkreftceller med
tanke på tamoxifenresistens og tilbakefall.
Formålet med denne studien er å finne
potensielle biomarkører (spesielt mikroRNA)
i kreftcellene som kan hjelpe oss å forutse
hvilke pasienter som vil dra nytte av denne
behandlingen, og hvilke som bør følge et
annet behandlings- opplegg. Studien er et
samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for
Klinisk Epidemiologi, Universitetet i Århus/
Danmark, Avdeling for Patologi, Avd. for
Kirurgi (seksjon for Bryst og endokrin
kirurgi) og Avd. for Hematologi og onkologi
ved Stavanger universitetssjukehus.
Forsker: Kjersti Tjensvoll
Prosjektets navn: Molecular monitoring of
breast cancer patients using liquid biopsies
Tildelt sum 2018/2019: 1.200.000
Vi vet i dag at en andel av pasientene
som er operert for brystkreft, opplever å
få tilbakefall av kreftsykdommen 5-20 år
etter de har fått diagnosen. Dette skyldes
gjenværende kreftceller etter operasjon og
behandling, såkalt minimal restsykdom, som
ikke blir oppdaget med dagens teknologi.
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Oppfølgingen av brystkreft-pasientene
inkluderer regelmessige mammografi, ultralyd
og kliniske undersøkelser for å avdekke
tilbakevendende eller ny brystkreft. Dagens
praksis inkluderer imidlertid ikke tidlig søk
etter spredning av kreftsykdommen til andre
organer. Hovedmålet for dette prosjektet er
derfor å utvikle nye følsomme blodprøvebaserte diagnostiske metoder som gjør det
mulig å overvåke sykdomsutviklingen til
brystkreft-pasientene. På denne måten vil
man kunne oppdage eventuell spredning
av kreftsykdommen på et langt tidligere
tidspunkt enn hva dagens diagnostiske
verktøy gir mulighet for.
Blodprøvene som analyseres i dette
prosjektet er samlet inn i vår regionale
prospektive brystkreft biobank (PBCB) hvor
det samles inn blod og urinprøver henholdsvis
hver 6. og 12. måned etter avsluttet behandling,
i tillegg til vevsprøve ved operasjon, fra
1253 brystkreftpasienter ved Stavanger
og Haukeland Universitetssykehus. Fra
blodprøvene isolerer vi sirkulerende kreftceller
(CTCs) og sirkulerende tumor DNA (ctDNA),
som er arvestoffet fra døde kreftceller, og
påviser tilstedeværelsen av disse ved hjelp
av genetiske biomarkører. Vi har validert
metodene som benyttes i dette prosjektet og
har vist at disse kan påvise svært små mengder
av ctDNA i blodprøvene. Ved analysering av
blodprøver fra pasienter med påvist tilbakefall
finner vi ctDNA i minst en prøve fra 50 prosent
av pasientene. Vi finner ikke noe ctDNA i
prøver tatt fra pasienter uten tilbakefall av
sykdommen. Funnene i blodprøvene samsvarer
med funn fra analyser av selve kreftsvulsten.
Selv om funnene ser lovende ut gjenstår det å
se om ctDNA påvisning har klinisk betydning
ettersom analyseringen fortsatt er pågående.
Videre har vi anriket og lagret CTCs fra
totalt 1857 blodprøver med vår lokalt utviklet
MINDEC-metode. Foreløpige analyser har
avdekket CTCs i 35 (13 prosent) av 274 ferdig
undersøkte blodprøver. Andelen positive
prøver er høyere blant pasienter med kjent
tilbakefall, men oppfølgingstiden er foreløpig
for kort til å gjøre overlevelsesanalyser. Både
prøveinnsamling og CTC-analyser pågår
fortsatt.
16

Resultatene fra disse studiene inngår
i doktorgradsprosjektet til Kristin Løge
Aanestad.
Forsker: Emiel A.M. Jansson
Prosjektets navn: Personalised monotoring
og breast cancer patients under treatment
and follow-up
Tildelt sum 2016: 1.000.000
Forsker: Håvard Søiland
Prosjektets navn: Personalized monitoring
of breast cancer patients under treatment
and follow-up
Tildelt sum 2015: 400.000
Brystkreft er fortsatt den viktigste årsaken
til kreft-relaterte dødsfall blant kvinner over
hele verden. Det er derfor et stort behov
for bedre diagnostikk og behandling for å
forebygge både over- og underbehandling.
Dagens oppfølging har kun fokus på
tidlig diagnostisering av lokale tilbakefall.
Overraskende nok er det ingen overvåkning
av tidlige systemiske tilbakefall, til tross
for at det er de kliniske fjern-metastasene
som tar livet av pasienten. Vår hypotese
er at en hyppig, langsiktig oppfølging
av brystkreftpasienter med robuste
sirkulerende tumor biomarkører vil gi en
bedre persontilpasset oppfølging. Siden
blod og plasma representerer det biologiske
grensesnittet mellom primærtumor og
fjernmetastaser, utgjør de et ideelt medium
for å langtids overvåke pasientenes kreft
biologi. Prosjektet følger også pasientenes
livskvalitet, fatigue, psykiske helse gjennom en
rekke pasient rapporterte data (PROMdata)
og arbeidslivsdeltakelse via trygdedata for
kunne identifisere risikofaktorer som gjør at
brystkreftpasienter faller utenfor arbeidslivet.
Tildeling har blitt brukt til å ansette
Marie Austdal som forskningsassistent,
hun har jobbet med å analysere microRNA
fra blodplatene, etablering av protokoller
for exosom ekstrahering og mikroRNA fra
eksosomer. Protokoller har blitt etablert og
vaildert.
Basert på erfaringer Marie Austdal fikk
i dette prosjektet kunne vi søke en postdok

stilling for henne ved Helse Vest. Denne fikk
hun tildelt i 2018. Tittelen på hennes postdok
er ”Integrated Molecular Monitoring of Breast
Cancer Patients” som er den bioinformatikk
komponent i PBCB prosjektet.
Infrastrukturen rundt innsamling av
biologiske materialet og PROM-data og
samarbeidet mellom seksjon for endokrin
kirurgi, avdeling for Blod og kreftsykdommer
og avdeling for patologi har vi vi flere ganger
søkt EU-midler. I fjor fikk vi 8.5 million i
EU-midler for REBECCA (=REsearch on
BrEast Cancer induced chronic conditions
supported by Causal Analysis of multi-source
data); Målet med studien er bedre livskvalitet
for brystkreft pasientene med spesielt fokus på
fatigue.
Forsker: Emiel Janssen
Prosjektets navn: Micro RNA-s as predictors
for tamoxifen response in breast cancer.
Tildelt sum 2014: 2.209.000
Brystkreft er en sammensatt sykdom som kan
arte seg svært forskjellig fra pasient til pasient.
Svulstene kan ha veldig ulike egenskaper,
noe som kan gi til dels store variasjoner i
prognose, forløp og behandling. Østrogenpåvirkning har vist seg å spille en viktig
rolle i en stor andel brystkrefttilfeller, noe
som kan utnyttes i behandlingen ved hjelp
av legemidlet Tamoxifen. Dette preparatet
motvirker effekten av østrogen i brystvev,
hindrer overdreven cellevekst og har vist
seg å kunne redusere risikoen for tilbakefall.
Men ikke alle kvinner har like god effekt, og
det er derfor viktig å kunne identifisere de
svulstene som responderer bra på tamoxifen
behandlingen fra de som ikke reagerer i
det hele tatt, det vil si de som er resistente.
Denne studien vil undersøke funksjonen til
såkalte biomarkører i brystkreftceller med
tanke på tamoxifen resistens og tilbakefall.
Formålet med denne studien er å finne
potensielle biomarkører (spesielt mikroRNA)
i kreftcellene som kan hjelpe oss å forutse
hvilke pasienter som vil dra nytte av denne
behandlingen, og hvilke som bør følge et
annet behandlingsopplegg.

Studien er et samarbeidsprosjekt
mellom avdeling for klinisk epidemiologi
ved Universitetet i Århus og avdeling for
patologi, avdeling for kirurgi (seksjon for
bryst- og endokrinkirurgi) og avdeling
for hematologi og onkologi ved Stavanger
universitetssjukehus.
I september 2014 ble Nina Gran Egeland
ansatt som PhD-student i prosjektet.
- Midlene har blitt brukt som lønn til Nina
Gran Egeland.
- Fram til nå har vi farget vevssylindere
(TMA) fra 1683 brystkreftpasienter med
Ki67 og PPH3.
- Prosjektet har så langt ikke hatt noe effekt
for brystkreftpasienter.
Forsker: Håvard Søiland
Prosjektets navn: Prospecitve breast
cancer biobanking - klinisk betydning av
sirkulerende biomarkører i langtidsoppfølging
av operable brystkreftpasienter.
Tildelt sum 2013: 500.000, 2014: 200.000
Bevilgningen er brukt til å dekke utgifter med
oppbyggingen og drifting av PBCB
- Studiesykepleier 25%
- Materiell til å drive løpende biobanking:
Blodprøvetakingsutstyr, sentrifuger,
biobanking materiell (rør, pipetter,etc,etc),
kontorutstyr/rekvisita, litteratur.
- Faglig oppdatering av
forskningskoordinatorene /
studiesykepleier på tematikken i PBCB
- Internasjonalisering inn mot MD
Anderson Cancer Center.
Prospektiv biobanking av blod, blod
produkter og urin av ca. 300 operable
brystkreftpasienter ved SUS – både ved
diagnosetidspunkt, men også hver sjette
måned i oppfølging. Svært få pasienter har
trukket seg. De skal følges i 15 år. En har også
startet biobanking av fettvev nær tumor.
En samler nå inn et unikt materiale som
skal danne grunnlag for moderne langtids
overvåking av operable brystkreftpasienter.
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Forsker: Kristin Jonsdottir
Prosjektets navn: Micro RNA’s as
prognosticators and predictors in breast
cancer
Tildelt sum 2013: 2.700.000

Forsker: Johan Vikstrøm
Prosjektets navn: Hjerte- og lungedoser ved
intensitetsmodulert og respirasjonsstyrt
strålebehandling av brystkreftpasienter
Tildelt sum 2013: 200.000

Brystkreft er den ledende kreftformen
blant kvinner og hvert år dør rundt 600 av
denne sykdommen i Norge. Fem års relative
overlevelse er 88 prosent, men behandlingen er
tøff og i noen tilfeller kunne den vært unngått
hadde man hatt markører som kunne si noe
mer om prognose eller behandlingsrespons.
Prosjektet går ut på å bruke mikroRNA
som er naturlige, små og ikke-kodene RNA
molekyler som biologisk markør for prognose
og behandlingsrespons hos lymfe knute
negative brystkreft pasienter. Bevilgninger
fra FHF i 2013 til 2016 er brukt til å lønne
Kristin Jonsdottir i en Post Doc stilling til å
videreføre hennes dr-grads arbeid. Prosjektet
har ført til mer kunnskap om mikroRNA sin
rolle i brystkreft. Prosjektet har blant annet
funnet at miR-18a/b er uttrykt i immunceller
og ikke så mye i kreftcellene som først
antatt. Immunsystemet spiller en viktig rolle
i kreftutviklingen, og kan både hemme og
stimulere celleveksten. MiR-18a/b kan bidra
til en bedre forståelse av immunsystemet rolle.
MikroRNA er involvert i mange ulike
biologiske prosesser, dermed kan en spesifikk
manipulering av dem føre til stor effekt i cellene.
På bakgrunn av tidligere resultater har vi brukt
en spesifikk inhibitor til å hemme funksjonen
av et bestemt mikroRNA. Celleforsøkene viste
at inhibitoren reduserte celleveksten med 23
prosent i avanserte brystkreft cellelinjer.
Under bevilgningsperioden fra FHF
har vi etablert et nærmere samarbeid med
forskningsgruppe ved kirurgisk brystkreft
avdeling og hematologi og onkologi avdelingen
ved SUS. Samarbeidet har ført til en rekke
nasjonale forskningssøknader hvor dette
prosjektet ønskes å videreføre. Prosjektet har ført
til samarbeid med Brystkreft forskningsgruppe
i Helse Sørøst og vi er nå med i et nasjonalt
nettverk for brystkreft. Tidligere publikasjoner
har ført til samarbeid med brystkreft forskere
ved Georgia Universitet i USA.

Bevilgningen ble brukt til frikjøp av prosjekt
leder fra klinisk drift i slutten av 2014 og
deler av 2015. Forskningspermisjonen ble
brukt på dosesimulering av strålebehandling
gitt med konvensjonell teknikk og ulike nye
intensitetsmodulerte teknikker, uthenting av
data og statistisk analyse. Det er fortsatt igjen
en del midler som skal brukes til skriving av
artikkel første halvår i 2016.
En variant av den intensitetsmodulerte
teknikken (tangentiell IMRT) viser bedre
resultater enn den konvensjonelle teknikken.
Stråledosene til risikoorganene hjerte og
lunge er signifikant lavere og dosedekningene
til målvolumet (venstre bryst) er bedre og mer
konform.
Tangentiell IMRT brukes ikke klinisk
ved SUS men når de endelige resultatene fra
studien nå foreligger vil teknikken bli vurdert
innført. Teknikken vil redusere bivirkninger
fra strålebehandlingen og samtidig beholde
god kontroll av målvolumet.
Forsker: Håvard Søiland
Prosjektets navn: Adjuvant endokrin
behandling ved brystkreft –
steroidmetabolisme, bivirkninger og
compliance
Tildelt sum 2012: 550.000
Bevilgningen er brukt til å dekke utgifter med:
- Utvikling av ny robust LCMSMS metode
for å bestemme tamoxifen metabolitter i
serum.
- Studiesykepleier: Innsamling av PROM
data (=spørreskjema) fra operable
brystkreftpasienter primært og ved
oppfølgende kontroller.
Vi har validert et nytt instrument til å
måle usikkerhet hos brystkreftpasienter
(1). En har funnet at psykisk helsetilstand
(målt med PROM-instrumenter) er viktigere
for rapportert bivirkingsnivå enn selve
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den onkologiske behandlingen (2). Neste:
Hvilken rolle spiller tamoxifenmetabolitter
for bivirkninger og psykisk helse hos
brystkreftpasientene?
Fremskaffe ny viten til behandlere
om å ikke undervurdere usikkerhet ved
sykdom og betydningen av psykisk helse
hos brystkreftpasienter ved håndtering/
behandling av bivirkninger. Viktig å koble
inn psykiater/psyk. sykepleier for vurdering.
Dette kan gi bedre livskvalitet for pasientene.

Forsker: Lars J. Vatten
Prosjektets navn: Preeclampsia in pregnancy
and risk factors of breast cancer as measured
in the mother and in the female offspring in
puberty - Ungdomsstudien
Tildelt sum 2008: 400.000

Forsker: Håvard Søiland
Prosjektets navn: Improvement of tamoxifen
breast cancer treatment by TDM and better
patient selection by means of genotyping
Tildelt sum 2011: 550.000

Bevilgningen ble brukt til utgifter i forbindelse
med innhenting av data fra mødre og barn
som deltok i den såkalte Ungdomsstudien
i Stavanger. Overlege Bjørn Øglænd var
ansvarlig for gjennomføringen av studien, og
de data som ble hentet inn, ble grunnlaget for
doktorgradsarbeidet til Øglænd.
I tillegg til Bjørn Øglænds arbeid, er fastlege
og stipendiat Ingvild Vatten Alsnes i ferd med å
skrive en avhandling som til dels også bygger på
data fra Ungdomsstudien i Stavanger.
Funnene er interessert i å forstå hvorfor
brystkreft forekommer sjeldnere hos mødre
som har hatt preeklampsi i svangerskapet,
sammenliknet med andre kvinner som
også har født barn. Siden døtre av kvinner
med preeklampsi også ser ut til å ha en viss
reduksjon i risiko for brystkreft, var hensikten
til studien å sammenlikne døtre av kvinner
med og uten preeklampsi når døtrene er i
inngangen til puberteten. Det er kjent at tidlig
menarke øker sannsynligheten for brystkreft
senere i livet, og hypotesen var derfor at døtre
av mødre med preeklampsi kan ha en forsinket
pubertet sammenliknet med andre jenter. Data
fra Ungdomsstudien gir ingen sterk støtte for
denne hypotesen, men resultatene viser at
døtre av mødre med preeklampsi har høyere
kroppsvekt og kroppsmasse (BMI), og høyre
blodtrykk enn andre jenter ved 11 års alder. De
har også en kjønnshormonell profil som skiller
seg vesentlig fra andre jenter. Hvorvidt disse
faktorene også er av betydning for framtidig
brystkreftrisiko, er naturligvis altfor tidlig å si.
Bjørn Øglænd har disputert med delvis
finansiering fra Folkefondet. Ingvild Vatten
Alsnes disputerte i 2017.

Bevilgningen er brukt til å dekke utgifter med:
- Lønning av studiesykepleier
- Blodprøvetakingsutstyr, biobanking
materiell (rør, pipetter etc), fryseboks
Vi kom i gang med prospektiv biobanking
av blod, plasma, serum, spesialrør, urin av
operable brystkreft-pasienter på kirurgisk
avdeling ved operasjon og i oppfølgelsen av
pasientene.
Vi har påvist at tamoxifen sine aktive
metabolitter har svært forskjellig respons i
brystkreftceller. Dette kan ha betydning for
effekten av tamoxifen hos den enkelte pasient,
siden der er individuelle store variasjoner i
metabolittnivåene hos brystkreftpasienter.
Hvis forskjell i tilbakefall kan knyttes til nivå
av aktive tamoxifen-metabolitter (undersøkes
nå i samarbeid med Bjørn Naume på DnR),
vil MD. Anderson bli koplet inn for ekstern
validering.
Vi har også samlet inn verdifullt materiale
som skal brukes i kommende prosjekter.
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Forsker: Bjørn Øglænd
Prosjektets navn: Ungdomsstudien:
Stavangerstudien.
Tildelt sum 2007: 450.000

Forsker: Bjørn Naume
Prosjektets navn: Targeting treatment
of metastatic breast cancer cells by
characterisation of circulating tumor cells
(CTCs).
Tildelt sum 2008: 400.000
Omstendigheter ved MD Anderson
gjorde at prosjektet ble omsøkt og fikk
godkjent at de kunne benyttes til et annet
samarbeidsprosjekt mellom OUS og SUS,
innenfor samme forskningsområde – SATT
studien (”Secondary adjuvant (rescue)
treatment with docetaxel in node positive or
high risk node negative breast cancer selected
by the presence of isolated tumor cells in bone
marrow after standard adjuvant epirubicincontaining treatment”). Bevilgingen er bruk
til å finansiere en immunfargemaskin for
å kunne påvise tumorceller i benmargen
(DTC). I tillegg ble de benyttet til å finansiere
avslutningsperioden (2 mnd) av PhD
prosjektet til Bjørnar Gilje, hans PhD prosjekt
inkluderte arbeid knyttet til denne studien.
I SATT studien var målet å avdekke
om tilstedeværelsen av enkeltstående
kreftceller i benmargsprøve (DTC status)
kan benyttes som surrogatmarkør for effekt
av cellegiften docetaxel gitt som sekundær
tilleggs¬behandling. Pasientene ble undersøkt
for DTC etter gjennomført standard
(antracyklinholdig) cellegift. Pasienter med
påvisbare DTC ble behandlet med cellegiften
docetaxel. Cirka 1 og 13 mnd etter siste
docetaxel kur ble det tatt nye benmargsprøver
for DTC påvisning. Pasientene ble deretter
fulgt med kliniske rutinekontroller. I alt 1128
pasienter ble inkludert.
Resultatene viser at pasienter som hadde
DTC etter avsluttet standard cellegift, mottok
docetaxel som sekundær tilleggsbehandling
og hvor DTC forsvant etter denne
behandlingen (79 prosent av pasientene), de
hadde en meget lav risiko for å få tilbakefall
senere. Pasienter som fremdeles hadde
DTC i benmargsprøvene etter docetaxelbehandlingen hadde høy risiko for senere
tilbakefall. Dette taler for at DTC-analyse
potensielt kan benyttes til å identifisere

pasienter som kan dra nytte av endringer i
tilleggsbehandlingen under oppfølgningen
etter avsluttet standard behandling. Det er i
tillegg gjort sammenligningsstudier mellom
forskjellige teknikker for påvisning av DTC
(standard immuncytokjemisk teknikk og RTPCR teknikk; sistnevnte utført ved SUS).
Dette bidrar til å kunne utvikle
analyseverktøy som kan benyttes til å følge
pasientene etter at de mottar standard
tilleggsbehandling ved brystkreft, for å
kunne igangsette sekundær helbredende
tilleggsbehandling ved tegn på at små
(mikro-)ansamlinger av kreftceller fremdeles
er til stede i kroppen.
Forsker: Jan PA Baak
Prosjektets navn: Early breast cancer
prognostication by genomics and proteomics
Tildelt sum 2007: 500.000
Bevilgingen har blitt brukt til å etablere en
metode for å isolere samtidig DNA/RNA
og protein fra fersk frosset vev. RNA som
ble isolert på denne måtte fra 112 pasienter
og har blitt sendt til mikroRNA analyse.
Denne analyse viste at mikroRNA ekspresjon
korrelert godt med forskjellige viktig
biologiske prosesser innenfor brystkreft. Disse
korrelasjoner har vi senere validert i et større
og uavhengig materialet. Resultatene av disse
analysene har vært en del av doktorgraden til
Kristin Jonsdottir (2013).
Noe av funnene har vi fulgt opp
videre; en av mikroRNA molekylene
visste seg å korrelere veldig godt med
celledelingshastighet. Ved å inhibere dette
molekyl klare vi å hemme brystkreftceller
fra deling og spredning; i mus har vi visst at
musene som ble behandlet med kreftceller
med en inhibitor for det ene mikroRNA
molekyl utvikler svulster signifikant mye
senere en kontroll mus. For dette har vi
søkt både patent og støtte slik at vi kan
prøve å utvikle et kommersielt produkt (ny
behandling) av dette. Ellers har vi også funnet
at MarcksL-1 kan ha nytte som biomarkør,
dette holder vi på å validere i en ny og større
gruppe av pasienter.
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Bukspyttkjertelkreft
Fondstildelinger
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Forsker: Karin Hestnes
Prosjektets navn: Terapeutiske konsekvenser
av sirkulerende tumor-DNA ved
bukspyttkjertelkreft
Tildelt sum 2020: 941.000

Oddmund Nordgård
Forsker og professor, Forsknings
gruppe for kreft og medisinsk fysikk

Kreft i bukspyttkjertelen er en
alvorlig sykdom som rammer
omtrent 900 personer årlig i
Norge. Gjennomsnittlig lever
bare cirka 10 prosent av disse
lengre enn fem år etter å ha
fått diagnosen, noe som henger
sammen med at sykdommen ofte
oppdages sent og med mangel
på effektiv behandling. Ved SUS
jobber forskere nettopp med
å utvikle metoder for å påvise
sykdommen tidligere og med
å finne fram til mer effektiv
behandling, både innen kirurgi og
kjemoterapi. I tillegg fokuseres
det på nye følsomme metoder
for å påvise mikroskopisk kreft
spredning i blodet, som kan
være nyttig til å måle effekten
av behandlingen.

Formålet er å bidra til bedre behandling
og overlevelse for pasienter med
bukspyttkjertelkreft.
Bukspyttkjertelkreft er en av de mest
dødelige kreftformene vi kjenner til. Det
oppdages rundt 800 nye tilfeller hvert år i
Norge og kun 8 prosent lever lenger enn fem
år etter diagnosetidspunkt.
I blodprøver fra pasienter med kreft
kan man finne DNA fra kreftcellene, såkalt
sirkulerende tumor-DNA (ctDNA). Analyse
av ctDNA kan gi et mer korrekt bilde av
mutasjonstatus i svulsten sammenliknet med
en tradisjonell vevsprøve, som representerer
en liten del av svulsten. Vi vil sammenlikne
kliniske oppfølgingsdata med ctDNA-analyser
fra pasientene for å blant annet se om ctDNA
kan brukes til å overvåke behandlingseffekt
og videre utvikling av kreftsykdommen.
I tillegg ønsker vi å etablere et nytt genpanel for
å identifisere både de hyppigste mutasjonene
ved bukspyttkjertelkreft samt gener som kan
ha betydning for valg av behandling. Ved å
karakterisere ctDNA og sammenlikne det med
vevsprøver i en ny nordisk studie vil man få
kunnskap som kan brukes til persontilpasset
behandling i framtiden.
Hypotesen vår er at ctDNA vil være nyttig
både for å oppdage utvikling av kreften på et
tidligere tidspunkt enn ved dagens metoder, samt
at det kan være nyttig for valg av behandling.
Forsker: Oddmund Nordgård
Prosjektets navn: Terapeutiske konsekvenser
av sirkulerende tumor DNA ved kreft i
bukspyttkjertelen
Tildelt sum 2020: 900.000
Formålet er å bidra til bedre behandling
og overlevelse for pasienter med bukspytt
kjertelkreft.
Kreft i bukspyttkjertelen er en alvorlig
sykdom med svært dårlig prognose for
pasientene som rammes. Det er derfor et stort

behov for bedre diagnostikk og behandling
for denne pasientgruppen.
I dette prosjektet ønsker vi å undersøke
den terapeutiske betydningen av å påvise
og karakterisere sirkulerende tumor DNA
(ctDNA) i blodprøver fra pasientene. ctDNA
er DNA som frigjøres fra døende kreftceller
og skilles ut i blodbanen.
Vi vil i studien påvise og karakterisere
ctDNA ved hjelp to ultrafølsomme metoder:
en lokalt utviklet metode, kalt HYTEC-seq,
og en ny metode som etableres i samarbeid
med professor Filip Janku ved MD Anderson
Cancer Center (MDACC) i Houston.
Vi vil i dette prosjektet utvide HYTECseq metoden med gener som er relevante for
målrettet biologisk behandling og anvende
den på blodprøver samlet inn i en ny nordisk
studie av bukspyttkjertelkreft (PePaCaN).
I denne studien vil vi i samarbeid med
Karolinska Institutet i Stockholm undersøke om
genetisk kartlegging av ctDNA, sammenholdt
med tilsvarende analyser av primærsvulsten,
kan brukes til å foreslå ny persontilpasset og
målrettet behandling for pasientene.
Våre funn av ctDNA hos pasienter som får
kjemoterapi for bukspyttkjertelkreft ser ut til
å avdekke behandlingssvikt tidligere enn ved
billeddiagnostikk. Dette kan bety at pasienter
i framtiden vil kunne skifte eller avslutte
behandling tidligere og dermed unngå
unødvendig behandling og bivirkninger.
Forsker: Marcus Roalsø
Prosjektets navn: Endringer i stoffskiftet og
immunologiske forhold i bukspyttkjertelkreft
Tildelt sum 2020: 500.000
Formålet med prosjektet vårt er å undersøke
vevsmateriale fra pasienter behandlet for buk
spyttkjertelkreft ved Stavanger universitets
sjukehus i detalj for å identifisere pasient
grupper som svarer på målrettet behandling.
Kreft i bukspyttkjertelen er spådd å bli den
nest dødeligste kreftformen i løpet av få år.
Dette kommer i stor grad av at tilstanden opp
dages sent og sprer seg på et tidlig stadium.
Selv om svulsten kan opereres bort, er likevel
kun ti prosent av pasientene i live etter fem år.
Den iøynefallende effekten av immun

terapi, sett i andre kreftformer, har ikke slått
til for kreft i bukspyttkjertelen. Derimot har
nye cellegiftkurer og behandlingsstrategier vist
lovende resultater for å kunne bremse sykdoms
utviklingen. Utfordringen er å vite hvilke
pasienter som svarer på en bestemt behandling.
Et kjennetegn til kreftceller er endret
stoffskifte, noe som påvirker cellevekst samt
faktorer relatert til immunforsvaret. Ved bruk
av ny teknologi kan kreftsvulster klassifiseres
med økt presisjon på et molekulært nivå.
Slik kan kreftceller hentet fra pasienter med
bukspyttkjertelkreft grupperes og undersøkes
nærmere.
Det er over flere år samlet inn vevsmateriale
fra pasienter behandlet for bukspyttkjertelkreft
ved Stavanger universitetssjukehus.
De innledende eksperimentene er under
oppstart i laboratorium på UiS, hvor deler av
bevilgningen fra Folkefondet har blitt brukt
til å kjøpe inn ulike cellelinjer og reagenser.
Dette arbeidet vil fortsette under våren og
sommeren 2021.
Forsker: Oddmund Nordgård
Prosjektets navn: Klinisk relevans av
sirkulerende tumor-DNA ved kreft i
bukspyttkjertelen
Tildelt sum 2017: 500.000, 2018/2019: 500.000
Prosjektet hører sammen med, Morten Lapins
bevilgning 2017:
Kreft i bukspyttkjertelen er en svært
alvorlig sykdom, som har lav langtids
overlevelse. Den høye dødeligheten henger
sammen med at sykdommen som oftest
oppdages på et så sent stadium at operasjon
ikke er mulig, samt at det er liten effekt av
kjemoterapi og stråling.
Påvisning av genmateriale (DNA) fra
svulstceller i blodprøver (såkalt sirkulerende
tumor DNA) ser ut til å være en lovende markør
for sykdomsprognose, og for overvåkning av
behandlingseffekt ved en rekke kreftformer.
I denne studien vil vi undersøke om påvisning
og karakterisering av sirkulerende tumor
DNA kan hjelpe oss til å oppdage sykdommen
tidligere, samt fortelle noe om prognose og
behandlingseffekt hos pasienter som behandles
for kreft i bukspyttkjertelen. Tanken er at
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sirkulerende tumor DNA i framtiden skal kunne
gjøre oss bedre i stand til å påvise sykdommen
tidlig og til å skreddersy behandlingen for hver
enkelt pasient, både ved oppstart, endring
og avslutning av behandling. Når vi påviser
at behandlingen ikke lenger har effekt, er det
ønskelig å skifte eller avslutte behandlingen
så snart som mulig for å unngå unødvendige
bivirkninger for pasientene og kostnader for
samfunnet. Prosjektet er et samarbeid mellom
Stavanger universitetssjukehus og Haukeland
Universitetssjukehus.
Forskningsgruppen har utviklet og
dokumentert en ny metode for følsom påvisning
av sirkulerende tumor DNA (ctDNA), kalt
HYTEC-seq. Når det gjelder opererbar kreft i
bukspyttkjertelen og muligheter for tidligere
påvisning av sykdommen, har vi gjennomført
en pilotstudie i samarbeid med Prof. Anders
Molven ved Haukeland Universitetssjukehus.
Pilotstudien viste at vi finner ctDNA i en lavere
andel av pasientene med opererbar sykdom
enn det som trengs for tidlig påvisning.
Vi har derfor prioritert å utvikle enda mer
følsomme teknikker, snarere enn å analysere
det tilgjengelige, begrensede, prøvematerialet
i pankreas biobanken ved Haukeland slik som
planlagt. Istedet har vi etablert teknologi basert
på DNA metylering av ctDNA, som ser ut
til å gi høyere følsomhet også ved begrenset
mengde prøvemateriale. Analyse av bukspytt
er gjennomført og viste at mutasjoner i genene
KRAS og TP53 kan påvises i en relativt høy
andel av pasientene med opererbar sykdom
(Choi et al, 2019).
Våre funn av ctDNA hos pasienter som får
kjemoterapi for bukspyttkjertelkreft ser ut til
å avdekke behandlingssvikt tidligere enn ved
billeddiagnostikk. Dette kan bety at pasienter
i framtiden vil kunne skifte eller avslutte
behandling tidligere og dermed unngå
unødvendig behandling og bivirkninger.
Forsker: Morten Lapin
Prosjektets navn: Clinical relevance of liquid
biopsies in pancreatic cancer
Tildelt sum 2017: 1.807.000
Påvisning av genmateriale (DNA) fra svulst
celler i blodprøver (såkalt sirkulerende tumor
DNA) ser ut til å være en lovende markør for
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sykdomsprognose, og for overvåkning av
behandlingseffekt ved en rekke kreftformer.
I denne studien vil vi undersøke om påvisning
og karakterisering av sirkulerende tumor
DNA kan hjelpe oss til å oppdage sykdommen
tidligere, samt fortelle noe om prognose og
behandlingseffekt hos pasienter som behandles
for kreft i bukspyttkjertelen. Tanken er at
sirkulerende tumor DNA i framtiden skal kunne
gjøre oss bedre i stand til å påvise sykdommen
tidlig, og til å skreddersy behandlingen for hver
enkelt pasient, både ved oppstart, endring og
avslutning av behandling. Når vi påviser at
behandlingen ikke lenger har effekt, er det
ønskelig å skifte eller avslutte behandlingen
så snart som mulig for å unngå unødvendige
bivirkninger for pasientene og kostnader for
samfunnet. Prosjektet er et samarbeid mellom
Stavanger universitetssjukehus og Haukeland
universitetssjukehus.
Tildelingen for 2017 ble på et senere
tidspunkt omgjort til utenlandsstipend på
seks måneder grunnet postdoktorstipendtildeling fra Helse Vest, og ble brukt til et
utenlandsopphold hos Dr. Filip Janku ved
MD Anderson Cancer Center (MDACC) i
Houston, TX.
I løpet av oppholdet ble det utviklet en
sekvenseringsbasert metode for påvisning
av bukspyttkjertelkreft-spesifikk metylering
i sirkulerende tumor DNA (ctDNA), basert
på tidligere arbeid gjort av Dr. Filip Janku’s
gruppe. Områder med metylering, som er
med på å regulere genaktivitet i celler, fore
kommer langt oftere (flere tusen områder) i
genomet enn punktmutasjoner (<10), som
vanligvis benyttes til påvisning av ctDNA.
Påvisning av ctDNA ved hjelp av metylering
kan derfor vise seg å være mer sensitivt
enn eksisterende metoder. Metoden er nå i
ferd med å testes på blod fra pasienter med
bukspyttkjertelkreft ved Stavanger universitets
sjukehus, med lovende resultater. Parallelt med
arbeidet i Stavanger testes også et metyleringspanel for påvisning av ctDNA i pasienter med
kolorektalkreft ved MDACC, hvor Lapin har
vært med på utviklingen av panelet.
I løpet av oppholdet ved MDACC har Lapin
også ferdigstilt et prosjekt hvor man undersøker
nytten av monitorering av ctDNA i pasienter
med gallegangskreft (Lapin et al. 2021).
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Foreløpige resultater tyder på at
metylerings-sekvensering er en mer sensitiv
metode for å påvise sirkulerende tumor DNA
enn mutasjonspåvisning som vanligvis blir
brukt i dag. Metylerings-sekvensering kan i så
måte forbedre monitorering av sirkulerende
tumor DNA i pasienter med kreft, og muligens
også benyttes til tidlig påvisning av kreft.
Forsker: Morten Lapin
Prosjektets navn: Clinical relevance of genetic
aberrations detected in circulating tumor cells
and circulating tumor DNA from patiens with
advanced pancreatic cancer.
Tildelt sum 2014: 2.400.000
Denne bevilgningen ble gitt som et PhDstipend og hoveddelen av denne bevilgningen
har derfor blitt brukt som lønnsmidler. Det
ble også tildelt reisemidler som ble benyttet til
et studieopphold ved MD Anderson Cancer
Centre i Houston TX for å lære om nestegenerasjons sekvensering og for å knytte
kontakter i miljøet i Houston.
Lapin har i prosjektet utviklet en ny
immuno-magnetisk metode for å anrike
sirkulerende tumor celler (CTC), en såkalt
«negative depletion» metode, hvor man
kvitter seg med mest mulig blodceller
istedenfor å trekke ut CTCs fra blodet. Denne
metoden gjør at man finner et høyere antall
sirkulerende tumor celler i prøvene siden man
ikke er avhengig av at cellene har bestemte
proteiner uttrykt på overflaten. Metoden har
blitt tatt i bruk til anrikning og isolering av
sirkulerende tumor celler i blod fra pasienter
med bukspyttkjertelkreft. En publikasjon av
denne metoden (Lapin et al. 2016) og resultater
fra pasienter med bukspyttkjertelkreft (Lapin
et al. 2017) er publisert. På grunn av lovende
resultater ved bruk av denne metoden er den
også tatt i bruk til isolering av sirkulerende
tumorceller i en studie av tidlig brystkreft
(Prospektive Breast Cancer Biobank).
Samtidig har vi gjort analyser av KRASmutasjoner i sirkulerende tumor DNA
(ctDNA) fra plasma fra pasientene med
bukspyttkjertelkreft, hvor foreløpige resultater
(Tjensvoll et al. 2015) tyder på at ctDNA kan
brukes til å monitorere effekt av behandling og
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sykdomsprogresjon i disse pasientene. I løpet
av PhD-prosjektet startet vi også med å etablere
en metode for påvisning av flere mutasjoner
i ctDNA ved bruk av neste-generasjons
sekvensering (Tjensvoll et al. 2021).
Lapin disputerte 2017.
Våre funn tyder på at sirkulerende tumor
celler og sirkulerende tumor DNA kan
benyttes til å monitorere effekt av behandling
og sykdomsutvikling hos pasienter med kreft.
Dette kan bidra til at pasientene får bedre
tilpasset behandling og redusere unødvendig
og ineffektiv behandling.
Forsker: Rune Smaaland
Prosjektets navn: A novel therapy for locally
advanced and/or metastatic pancreatic
cancer based on nanoparticle albumin-bound
paclitaxel and gemcitabine: Circulating tumor
Tildelt sum 2012: 200.000, 2013: 300.000
Bevilgningene er blitt brukt først og fremst
til reagenser og utstyr for gjennomføring av
prosjektet, inkludert midler til rådighet for
PhD stipendiat fra FHF; samt til språkvask.
En mindre del av bevilgningene ble brukt
til kompensasjon for frivillige personer
som donerte beinmarg til nødvendige
kontrollprøver for prosjektet.
I prosjektet har vi ønsket å undersøke
den kliniske relevans av sirkulerende tumor
DNA (ctDNA) ved hjelp av påvisning av
KRAS mutasjoner hos pasienter med avansert
bukspyttkjertelkreft. Vi samlet blodprøver
før start av behandling og hver måned under
pågående kjemoterapi. En egenutviklet
PCR teknikk ble brukt til a påvise KRAS
mutasjoner i de sirkulerende tumorcellene.
Resultatene fra disse molekylærbiologiske
undersøkelsene ble sammenliknet med
etablerte metoder (CT, biokjemiske prøver)
for registrering av behandlingseffekt,
inkluderert tidspunkt for tilbakefall og
overlevelse. Vi fant at ctDNA-nivået var
en statistisk signifikant prediktor både for
progresjonsfri overlevelse og total overlevelse.
I svært mange av pasientene så vi at ctDNA
nivået varierte betydelig under pågående
kjemoterapi. Forandringene i ctDNA nivå
korresponderte både med radiologiske funn

og den konvensjonelt brukte tumormarkøren
CA19.9. Vår undersøkelse støttet hypotesen
om at ctDNA kan bli brukt som markør
for å monitorere behandlingseffekt og
sykdomsprogresjon hos pasienter med
bukspyttkjrtelkreft. Undersøkelsene våre
indikerer også at målinger av ctDNA kan
registrere forandringer i sykdomssituasjonen
tidligere enn konvensjonelle undersøkelser
per i dag.
Prosjektet har potensiale til å optimalisere
behandling av bukspyttkjertelkreft ved at
man på et tidligere tidspunkt enn i dag
kan oppdage når behandlingen ikke lenger
har effekt, og når instituering av et nytt
behandlingsregime er nødvendig. Når det
kommer nye behandlingstilbud ved denne
krefttype som gjør at man kan velge intensitet
av behandlingen, vil våre resultater kunne
bidra til å velge optimal behandling ut fra
risikoprofil (prognostisk gruppe) basert på
undersøkelse av ctDNA før start av terapi og
under pågående terapi.

PACT-ACT prosjektet (“A novel therapy
for .....”) , som Youssafs PhD prosjekt primært
var knyttet til, har vært i full gang helt siden
midlene ble bevilget. Totalt ca 40 pasienter
er inkludert og vi har gjort interessante
funn når det gjelder sammenhengen
mellom sirkulerende tumor DNA og
sykdomsutvikling.
Påvisning av sirkulerende tumor DNA
under behandlingsforløpet ser ut til å
reflektere hvorvidt behandlingen har effekt
eller ikke. Foreløpige resultater er basert på et
mindre antall pasienter, men hvis resultatene
holder stikk i en større gruppe, ser dette ut til
å være en lovende markør for overvåkning av
behandlingsforløpet.

Forsker: Umbreen Yousaf
Prosjektets navn: A novel therapy for locally
advanced and/or metastatic pancreatic
cancer based on nanoparticle albumin-bound
paclitaxel and gemcitabine.
Tildelt sum 2012: 1.000.000

Bevilgningen ble brukt til anskaffelse
av frikjøp av prosjektmedarbeider,
kontorrekvisita, data-utstyr/software/
suppoert, kongress/møte deltagelse,
språkvask/publiseringsutgifter, posterproduksjon, etc
Vi har gjennomført en ganske arbeids- og
tidskrevende prosess med datainnsamling om
våre pasienter, og delvis komplettert follow-up
data. Bearbeidelse av data er i gang. I klinisk
kreftforskning vil det oftest være viktig å ha en
tilstrekkelig oppfølgningstid, og publisering
vil følgelig skje flere år etter at et prosjekt er
initiert.
Fokus på pasientgruppene dette
prosjektet omfatter er svært viktig, både
for denne pasientgruppen, men også for
det kreftbehandlingstilbudet SUS har hatt
og skal ha i forhold til disse pasientene.
Forskningstilnærming til dette er samtidig en
kvalitetssikring av en rekke prosesser, men
også en evaluering av oppnådde resultater.

Midlene ble bevilget til utenlandsstipend
og PhD-stipend for Umbreen Youssaf, men
ble kun brukt til utenlandsopphold ved MD
Anderson Cancer Center og driftsmidler i den
forbindelse. Youssaf valgte dessverre å bryte av
PhD-prosjektet. Gjenstående beløp ble etter
avtale midlertidig benyttet til å utbetale lønn
og utenlandsopphold for Morten Lapin.
Under sitt opphold i gruppen til professor
Donghui Li ved MD Anderson Cancer
Center i Houston i 2013 gjennomførte
Youssaf et pilotprosjekt, hvor målet var å lete
etter miRNA med diagnostisk potensiale i
plasma fra pasienter med bukspyttkjertel
kreft. Hun undersøkte nivået av flere
kandidat-miRNA i et utvalg plasmaprøver fra
biobanken til Dr. Li. Dessverre viste det seg
at kvaliteten på prøvene var for dårlig til å
trekke konklusjoner fra resultatene.

Forsker: Jon Arne Søreide
Prosjektets navn: Levermetastaser og
pankreaskreft – kir.beh i en populasjonsbasert
tidskohort (1987-2006) & tumor- biologiske
forhold i primær- og sek.svulster i lever.
Tildelt sum 2007: 250.000
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Eggstokkreft
Fondstildelinger
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Forsker: Cecilie Fredvik Torkildsen
Prosjektets navn: Kartlegging av mikromiljøet
i svulster fra kvinner med eggstokkreft
Tildelt sum 2021: 160.000

Cecilie Fredvik Torkildsen
Overlege og stipendiat, Forsknings
gruppe for kvinnesykdommer og
fødselshjelp
Eggstokkreft er den gynekologiske
kreftsykdommen som tar flest liv i
Norge. I Norge rammes 500 kvinner
årlig. Dagens standardbehandling
er kirurgi kombinert med celle
gift. Kvinneklinikken ved Stavanger
universitetssjukehus deltar aktivt i
forskningssamarbeid både nasjonalt
og internasjonalt, og flere pasienter
får derfor også tilbud om utprøvende
behandlingsmetoder. Avdelingens
forskningsaktivitet bidrar til at nye
godkjente behandlingsmetoder og
analyser raskt implementeres. Våre
kliniske studier kombinerer også
grunnforskning med pasientnær
forskning. Innsamling av vev og
blod, dels takket være Folkefondets
bidrag, danner grunnlaget for denne
typen fremtidsrettet forskning. Vi
skal blant annet undersøke hvorfor
samme krefttype kan ha ulik nytte
effekt av samme behandling.

Midlene vil brukes til analyser for å kartlegge
mikromiljøet i svulster fra kvinner med
eggstokkreft.
Høsten 2020 er det gjort uttrekk av 40
pasienter fra databasen på eggstokkkreft ved
KK på Haukeland, basert på overlevelse og
hvor mye resttumor som foreligger etter det
kirurgiske inngrepet. Panelet som skal brukes
tilpasses nå imaging massecytometri, og
analysene planlegges utført i perioden juni
2021 – oktober 2021.
Massecytometripanelet med 35 markører
for karakterisering av mikromiljøet i svulstene
er etablert. Data skal genereres ved hjelp
av imaging massecytometri (Hyperion,
Fluidigm) og analyseres med HistoCAT for
bildeanalyser, mens statistikk planlegges
utført i Astrolabe, supplert med R. Prosjektet
er godkjent av etisk komite (REK nr. 8164).
Forsker: Cecilie Fredvik Torkildsen
Prosjektets navn: A phase of 0 Window-ofOpportunity study of novel and repurposed
therapeutic agents in women triaged to
primary surgery of ovarian cancer
Tildelt sum 2018/2019: 100.000
Eggstokkreft er den mest dødelige av
de gynekologiske kreftsykdommene.
Høy dødelighet henger sammen med at
sykdommen oftest oppdages ved langt
kommet sykdom. Den beste tilgjengelige
behandlingen av kreft i eggstokkene er
kirurgi, og overlevelse er knyttet til hvor mye
av svulstvevet man klarer å fjerne kirurgisk.
Ut fra forundersøkelser er det vanskelig
å fastslå hvilke pasienter som vil ha nytte
av kirurgisk behandling. Det er omfattende
kirurgi, og dersom det ikke er mulig å
fjerne omtrent alt synlig svulstvev, kan
pasientene ha mer nytte av cellegift først.
For å heve kvaliteten og seleksjonen har den
kirurgiske behandlingen blitt sentralisert, og
der man er i tvil om utbredelsen, tilbys det

kikkhullsoperasjon som del av utredningen.
Dette er en klinisk studie der kvinner med
langtkommet operabel sykdom vil få tilbud
om å delta. Etter kikkhullsoperasjon vil
pasientene bli eksponert for legemidler med
potensiell terapeutisk effekt i perioden mellom
kikkhullsoperasjon og hovedoperasjon. Den
tradisjonelle behandlingssløyfen endres
ikke, men vi utnytter vinduet mellom de to
operasjonene til å prøve ut nye terapeutiske
legemidler på et tidspunkt der kreftcellene
ennå ikke har blitt eksponert for annen
behandling. Prosjektansvarlig er professor
Line Bjørge, Haukeland universitetssjukehus.
Bevilgningen er utelukkende brukt til
kostnader knyttet til laboratorieutstyr og
utgifter knyttet til bruk av patologiressurser
og biokjemiske ressurser. Så langt har vi klart
å rekruttere 12 pasienter fra Stavanger med en
inklusjonstid fra juni 2019 og frem til i dag.
Vi hadde estimert rundt fem pasienter årlig
og vi ligger derfor foran estimert skjema i

rekruttering. Studien er en multisenterstudie
utgående fra Universitetet i Bergen /
Kvinneklinikken Bergen. Den har ikke startet
opp på andre utprøversteder enn Bergen og
Stavanger.
Studien er fremdeles i inklusjonsfasen, og
det er så langt ikke kjørt analyser på prøvene
som er innsamlet.
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Livmorhalskreft
Fondstildelinger
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Forsker: Irene Tveiterås Øvestad
Prosjektets navn: Utvikling av nye
prognostiske biomarkører for å påvise HPV
positive kvinner med høy eller lav risiko for
å utvikle livmorhalskreft
Tildelt sum 2021: 600.000

Irene Tveiterås Øvestad
Forsker, Forskningsgruppe for
patologisk anatomi

Celleforandringer og kreft i
livmorhalsen skyldes HPV. Kun
1 % med lav- og 30 % med
høygradige celleforandringer
utvikler kreft, men mange
kvinner overbehandles og
sykeliggjøres. Økt smitte og mer
bruk av HPV-testing i screening
har tydeliggjort behovet for
bedre markører. For å kunne tilby
operasjon til de rette og skåne
de med ufarlig infeksjon eller
forandringer som vil gå tilbake
av seg selv, er det avgjørende
med forskning på prognostiske
vevsmarkører som skiller
mellom de med høy og lav risiko
for kreft. Støtten fra Folkefondet
har vært avgjørende for at vi har
funnet lovende markører. Disse
skal testes i et større materiale,
og kan komme mange kvinner til
nytte i fremtiden.

Saleha Akbari er ansatt i 80 prosent stilling
som forskningskonsulent i et år. Tildelingen
i 2021 vil i hovedsak bli brukt til lønn for
forskningskonsulent.
Vi er i gang med isolering av RNA fra
biopsier og ThinPrep cytologisk materiale
som vi skal bruke til å validere funnene
fra NGS 1 og 2. I første fase planlegger vi
å validere resultatene i 100 CIN3 biopsier,
med og uten regresjon og 100 biopsier med
diagnose lavgradige forandringer (CIN1) og
normale. I tillegg vil vi validere 100 kasus med
RNA fra ThinPrep materiale og biopsier fra
samme pasient kohort. Validering av prøvene
vil bli gjort med relativ kvantitativ PCR
(qPCR). Metoden brukes til å gjøre en relativ
kvantitering for å måle ekspresjonsnivået av
et eller flere målgen og er en velegnet metode
for å sammenligne et begrenset antall gener i
et større datasett med prøver. Vi har testet ut
metoden og funnet at resultatene vi får med
qPCR og NGS er sammenlignbare.
Driftsmidler til validering av NGS studien
som ble tildelt i 2017 blir brukt til innkjøp av
TaqMan prober, reagenser til realtime qPCR,
RNA/DNA isolering av biopsier og cytologiske
prøver, cDNA synthese og reagenser til
kvalitetssikring med funksjonell RNA analyse.
Vi er godt i gang med skriving av to artikler
og har som mål at disse blir publisert innen 2021.
Forsker: Irene Tveiterås Øvestad
Prosjektets navn: Utvikling av diagnostiske
metoder for å påvise regresjonsforutsigbarhet
for høy-gradig Cervikal Intraepitelial
Neoplasia (CIN2-3) i livmorhalsen
Tildelt sum 2014: 700.000, 2015: 700.000,
2016: 700.000
Årsaken til livmorhalskreft er kreft
fremkallende Humant Papilloma Virus
(HPV) og hvert år oppdages og behandles

3000 Norske kvinner med moderate til
høygradig forstadier til livmorhalskreft
(CIN2-3). De fleste er i alderen 29-40 år og
behandlingen kan medføre komplikasjoner
i senere svangerskap. Det nasjonale
screeningprogrammet er årsaken til at det er
få tilfeller av livmorhalskreft i Norge. HPV
testing er den sikreste måten å identifisere
kvinner som har celleforandringer, men
det vil også medføre at flere blir henvist til
å ta en biopsi. Vi samler inn materiale både
fra kvinner som blir HPV primærscreenet
og kvinner som blir screenet med
mikroskopering. Vi vil undersøke hvilke
konsekvenser innføring av ny metode har
og om det blir oppdaget flere kvinner med
høygradige forstadier som må behandles og
om flere blir behandlet for forstadier som har
forsvunnet spontant og derfor ikke trengte
behandling.
Takket være forskningsmidler fra
FH-fond har vi hatt lønnsmidler til en
forskningskonsulent i prosjektet. Assistanse
fra forskningskonsulent har vært helt
avgjørende for fremdriften i prosjektet.
Økt forekomst av HPV smitte i samfunnet
har medført en sterk økning av helt unge
kvinner som blir behandlet kirurgisk etter å
ha fått påvist høygradige celleforandringer.
Vår hypotese er at mange kvinner har et
velfungerende immunforsvar som kan
bekjempe forstadier til kreft. Studier viser at
20–40 prosent av høygradige CIN forsvinner
spontant og innebærer at en stor andel unge
kvinner blir overbehandlet.
Innen utgangen av 2020 vil alle kvinner
34–69 år bli HPV screenet. For å unngå
overbehandling av unge kvinner og unødig
ubehag og bekymring hos mange kvinner
som må ta en biopsi «for sikkerhets skyld»,
i tillegg til å spare ressurser i helsevesenet,
mener vi det er behov for bedre prognostiske
biomarkører som kan påvise hvilke
kvinner som har reell risiko for å utvikle
livmorhalskreft. Ny teknologi har åpnet for
nye muligheter til å få et mer helhetlig bilde
av hva som gjør at noen få kvinner (1-2
prosent) som får en HPV infeksjon utvikler
høygradige forandringer, mens de fleste

kvitter seg med infeksjonen uten at den gjør
skade. Økt kunnskap om mekanismene som
styrer prosessene i en kreftutvikling er viktig,
også for å påvise sikre biomarkører som kan
forutsi hvem som har størst risiko for å få
kreft.
I 2016-2017 ble det sendt DNA isolert fra
blod og biopsier, i tillegg til ufargede snitt
fra «Prospektiv studie på CIN regresjon» på
SUS i 2007-2008, til en forskningsgruppe i
Maastricht, Nederland. Kruse sin forsknings
gruppe gjorde blant annet en pilot studie for
å studere ekspresjonen av telomerase genet
hTerc (Chromosomal Region 3q26) med FISH
analyse på vevssnitt fra biopsier med og uten
regresjon av høygradige celleforandringer.
Studien viste at i alle biopsiene uten regresjon
ble det påvist økt gen ekspresjon, dvs.
amplifisering av Terc genet. Studien ble
publisert sammen med en oversiktsstudie over
litteratur på samme emnet. DNA fra blod ble
brukt i en pilot studie for å analysere varianter
av HLA genet som kunne ha betydning for
progresjon av høygradige celleforandringer.
Resultatene viste at en spesifikk allele på
HLA DRB1 genet kan beskytte mot HPV16
infeksjon. Studien er ikke publisert og ett av
våre fremtidige mål er å gjøre en utvidet HLA
studie på DNA fra 160 kvinner med og uten
regresjon og som er positiv for HPV16 eller
andre genotyper enn HPV16.
CINtec PLUS har vært foreslått som ny
metode for å skille mellom HPV positive
kvinner med og uten risiko for å utvikle
høygradige forandringer. Vi samarbeider
med Haukeland sykehus i Bergen i en CINtec
PLUS multisenterstudie. Fra oktober, 2017
til juli 2018 samlet vi inn restmateriale fra
600 væskebaserte cytologiske prøver fra
HPV positive kvinner inkludert i screening
programmet for livmorhalskreft som ble sendt
til Bergen. Totalt ble det samlet inn 1765
prøver. Innsamlingen ble avsluttet i 2019 og
komplett oppfølging av kvinnene vil være
ferdig i 2024. Resultatene vil bli publisert i
internasjonalt tidsskrift.
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Forsker: Irene Tveiterås Øvestad
Prosjektets navn: Hvem har risiko for å få
livmorhalskreft?
Tildelt sum 2018/2019: 1.200.000
Et mindretall av kvinner som har en HPVinfeksjon, utvikler høygradig forstadier, og
en liten andel av disse utvikler seg videre til
livmorhalskreft. Biomarkører som kan påvise
hvilken risiko den enkelte har for å utvikle
livmorhalskreft, vil kunne hindre at mange
kvinner i alle aldre blir unødvendig behandlet
med kirurgi eller må ta biopsier for sikkerhets
skyld.
I tillegg til HPV-viruset er det individuelle
immunforsvaret en viktig faktor for å
utvikle livmorhalskreft. Vår hypotese er
at forskjeller i aktiviteten til gener relatert
til immunforsvaret, kan være potensielle
biomarkører for å skille mellom HPVpositive kvinner med høy eller lav risiko for
å utvikle livmorhalskreft. Forskningsstøtten
vi har mottatt, vil gjøre det mulig å analysere
nærmere 400 gener relatert til immunforsvaret
med dyp sekvensering. Vårt mål er at
alle kvinner i screeningprogrammet for
livmorhalskreft skal få riktig behandling og
oppfølging og sikre riktig bruk av ressurser i
helsevesenet.
Resultatene viste store forskjeller mellom
hvilke gener som viste høy ekspresjon i CIN3 i
forhold til normale kasus. Normale kasus viste
høy ekspresjon av gener som er rettet mot
en fordelaktig immunrespons, mens CIN3
kasus hadde høy ekspresjon av gener rettet
mot økt proliferasjon. Hos flere av kvinnene
med normale biopsier, ble det påvist en latent
HPV-infeksjon som viser at de tidligere hadde
hatt infeksjoner som immunforsvaret hadde
bekjempet. Det ble også funnet forskjeller
i gen ekspresjon mellom CIN3 med og
CIN3 uten regresjon. For å kunne trekke en
konklusjon angående hvilke gener som kunne
egne seg som prognostiske biomarkører
for regresjon ble det bestemt at vi skulle
gjennomføre en ny NGS-analyse (NGS
studie 2) for å sammenligne kvinner med
og uten regresjon av CIN3 med biopsier fra
innsamlingen i 2007–08. Vi hadde tidligere
isolert RNA fra en del av disse biopsiene, (se
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tildeling 2014), og ut fra RNA kvalitet og HPV
genotype ble det gjort en NGS studie 2 på 16
CIN3 med regresjon og 16 uten regresjon.
Resultatene fra denne studien har gjort det
mulig å lage en 5-gen signatur som skiller
mellom kasus med og uten regresjon. NGS-2analysen ble delvis finansiert av støtte vi fikk
fra Kreftregisteret, i tillegg til at det ble brukt
overskudd av reagenser fra NGS studie1.
Midlene ble brukt til lønnsmidler til
forskningskonsulent og driftsmidler til
reagenser til NGS studie1, reagenser til HPV
genotyping, cDNA syntese og funksjonell
RNA analyse.
Forsker: Irene Tveiterås Øvestad
Prosjektets navn: Hvilke kvinner har risiko for
å utvikle livmorhalskreft?
Tildelt sum 2017: 563.000
Det norske screeningprogrammet har ført til
30 prosent nedgang i forekomst og dødelighet
av livmorhalskreft. Vårt hovedmål er å finne
en biologisk markør som kan brukes for å
påvise kvinner med reell risiko for å utvikle
livmorhalskreft, og derfor kan gi en bedre
utvelgelse av kvinner i screeningprogrammet
som umiddelbart trenger å ta en biopsi,
eller må behandles med kirurgisk fjerning
av den delen av livmorhalsen som har
celleforandringer. Ved bruk av ny teknologi
vil vi undersøke biologisk prøvemateriale for å
kartlegge hva som skjer med immunforsvaret
hos kvinner som har en HPV-infeksjon. Ved
å se på hvilke gener som er aktivert, vil vi leite
etter biologiske forskjeller hos de som utvikler
høygradig forstadium til livmorhalskreft, og
de som ikke gjør det.
I 2017 begynte vi planlegging av en
studie for å analysere RNA fra 32 biopsier fra
innsamling i prospektiv studie 2015–2018
med Next Generation Sequencing (NGS).
NGS er en metode for dyp sekvensering
av RNA (cDNA) og DNA som innebærer
millioner av sekvenseringer av hvert RNA/
DNA segment. Antallet sekvenseringer
er en god kvalitetskontroll med mulighet
for å eliminere de resultatene der en
mistenker at tilfeldige feil har oppstått under
sekvenseringen. Analysen vi ønsket å utføre

(Oncomine Immune Respons Research
Assay) påviser ekspresjon av totalt 395 gener
rettet mot immunrespons og cellesyklus.
Det ble tildelt driftsmidler fra FH fond for å
gjennomføre denne studien.
I forbindelse med bytte til ny og mer
automatisert metode (InnoLipa ekstra II) for
å gjøre HPV genotyping av vevsmateriale
i rutinen og forskning ble prøver som
allerede var analysert med gammel metode
(Linear Array) også analysert med InnoLipa.
Som en kvalitetssikring av diagnosene
i screeningdiagnostikken ønsker også
patologene i noen tilfeller å vite hvilken
spesifikk genotype som er tilstede i en
cytologisk prøve. Valideringen viste at den nye
metoden var minst like god som den gamle,
og at den hadde bedre sensitivitet for å påvise
enkelte HPV genotyper i biopsier. Resultatet
av sammenligningen av de 2 genotype
metodene ble publisert i 2020.
Fra november 2017 til juni 2018
samlet vi også inn væskebasert cytologisk
restmateriale (ThinPrep) fra kvinner i
screeningprogrammet som ble anbefalt å
ta en biopsi. En del av disse prøvene var
fra de samme kvinnene som ble inkludert i
den prospektive innsamlingen av biopsier
(2015–2018), men det var også en del prøver
fra andre kvinner. Til sammen har vi 150
cytologiske prøver og tilhørende biopsier fra
kvinner som har gitt sitt samtykke til å være
med i studien. Materialet vil bli brukt til å
validere nye biomarkører som blir påvist med
NGS analysen i både biopsi og cytologisk
materiale. Vi ser det som svært fordelaktig
dersom eventuelle nye biomarkører også kan
påvises i en cytologisk prøve og på denne
måten unngå unødvendige biopsier.

livmorhals ble lagt i celledyrkningsvæske for
å kunne isolere proteiner som ble skilt ut fra
neoplastiske celler.
Dette materialet har vært grunnlaget
til doktorgraden til Kai Erik Uleberg (lønn
finansiert fra Helse Vest) og gjort at SUS har
etablert gode relasjoner med IRIS Biomiljø.
Resultatene visste at metoden vi har
etablert er en god metode for å isolere
proteiner fra vev uten å ødelegge vev i seg
selv. Vi har også etablert nye metoder for
å kunne kombinere to forskjellige protein
identifikasjon metoder. Videre har vi funnet
en biomarkører som kan skille mellom CIN2
og CIN3 (cytokeratin 2) og to biomarkører
som kan forutse hvilke pasienter med CIN2-3
som har lavest risiko for progresjon til kanser.
Disse biomarkører er under validering akkurat
nå, til dette bruker vi immunohistokjemi og
vårt arkiv med parafin innstøpt vev.
Prosjektet i sin helhet har ført til at
patologene på Avdeling for patologi nå
rutinemessig bruker både p16 og Ki67 som
markører i diagnostikken. Dermed har
pasienter fått en mer nøyaktig diagnose og har
vi sannsynligvis begrenset en del under –og
overbehandling av pasienter med Cervikal
Intraepitelial Neoplasi.

Forsker: Jan PA Baak
Prosjektets navn: Regression prediction
in patients with high grade Cervical
Intraepithelial Neoplasia (CIN2-3): A
proteomics analysis.
Tildelt sum 2007: 500.000
Bevilgingen har blitt brukt til å støtte
innsamling av biobank materialet og
videre prosessering av dette. Biopsier fra
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Forsker: Kristin Jonsdottir
Prosjektets navn: Prostata cancer biobank
material
Tildelt sum 2018/2019: 500.000
Forsker: Emiel A. M. Janssen
Prosjektets navn: Prostate cancer biobank
material
Tildelt sum 2017: 470.000

Cathrine Alvær Vinje
Lege i spesialisering og
stipendiat, Forskningsgruppe for
allmennmedisin og samhandling

Prostatakreft er vanligste
krefttype hos menn, og over 5.000
får prostatkreft hvert år i Norge.
Ved SUS har vi startet å bruke en
test som heter Stockholm3 for
menn som går til fastlegen sin
og ønsker utredning med tanke
på mulig prostatakreft, Det er en
blodprøve hvor ulike proteiner og
genetiske markører blir analysert
og supplert med kliniske
opplysninger. Samlet sett får
man da en risiko-score for å ha
behandlingskrevende prostatakreft. SUS er eneste sykehuset i
Norge som har tatt i bruk denne
testen. Folkefondet har støttet
ph.D-stipendiater slik at vi kan
drive forskning på denne rutine
endringen og effekten den har
på kreftdiagnostikken i sørRogaland. Så langt er vår bruk av
denne testen enestående i Norge.

Kreft i prostata er den vanligste krefttype
hos menn i Norge. I 2015 ble 5.061 nye
tilfeller diagnostisert, og 1.045 døde av
sykdommen. Derfor har også Stavanger
universitetssjukehuset (SUS) dette emnet
høyt på sin prioriteringsliste, og forskjellige
prosjekter er blitt startet de siste årene.
1.SUS er med i et nasjonalt pilotprosjekt
for å etablere en nasjonal biobank for
kreft. Avdeling for patologi deltar i dette
prosjektet som vil samle inn frosset vev
fra prostata ifølge en nasjonal prosedyre.
Biobanken vil være tilgjengelig for alle
deltakere og dermed gi tettere nasjonalt
samarbeid og nasjonale studier.
2. Et annet samarbeidsprosjekt med
navn «Screening for prostatic cancer
beyond the use of PSA» har nettopp startet.
Dette prosjektet vil teste ut en ny metode
(STHLM3-testen) for diagnostisering
av prostatakreft i blod. Prosjektet er et
samarbeid med Karolinska Instituttet i
Stockholm og vil undersøke 8.000 menn
med denne nye testen. Den skal være like
sensitiv, men mye mer spesifikk enn den
nåværende testen. Målet med studien er
å minke antall falske positive prostata
biopsier. Dette prosjektet ledes av dr. Svein
Kjosavik.
3. I det nåværende prosjektet vil vi
samle inn blod og urin fra alle menn
som kommer inn til SUS med et positivt
resultat fra STHLM3-testen (dvs. at
det er stor sannsynlighet for at de har
prostatakreft). Blodprøver og urin vil gi
oss muligheter til å undersøke sirkulerende
markører (sirkulerende tumorceller,
sirkulerende DNA/RNA, metabolitter) som
kan si noe mer om utfallet av sykdommen

(dvs. risiko for tilbakefall). Biobanken vil
gi mange nye muligheter for framtidig
forskning i tillegg.
Prosjektet «Prostate cancer biobank
material» går ut på å samle inn biologisk
material (blod, urin og vev) til fremtid
forskning. Prosjektet har fått to bevilginger fra
Folke Hermansens fond i 2017 og 2019. Alle
pasienter som må fjerne prostata på grunn av
prostatakreft blir forespurt om å være med i
biobanken. Det samles inn biologisk material
før operasjon, 3 måneder og 1 år etter
operasjon. Ved utgangen av 2020 har totalt
157 pasienter blitt inkludert i biobanken.
I tillegg blir det tatt ut en skive på 1 mm
tykkelse fra prostata for oppbevaring som
fersk frosset vev.
Det innsamlede materialet begynner å
bli av en viss størrelse slik at det kan brukes
til forskningsprosjekter og flere prosjekter
er under planlegging. Både ved Avdeling
for patologi og ved Avdeling for blod og
kreftsykdommer har leger meldt sin interesse
for å jobbe med det innsamlede materialet.
Forsker: Cathrine Alvær Vinje
Prosjektets navn: From PSA to Stockholm3
Tildelt sum 2017: 1.000.000
Prostatakreft kan ha ulike forløp. Det betyr at
hos noen vil den ikke spre seg, og en vil aldri
får plager av kreften; mens hos andre vil den
kunne spre seg, og man vil dø av sykdommen.
Den er behandlingskrevende. Det fins ingen
god test på å finne de med denne alvorlige og
behandlingskrevende prostatakreften. I dag
brukes PSA, som test. PSA er dessverre svært
unøyaktig til bruk i diagnostisering når man
vil finne de pasientene med dårligst prognose
på et tidlig tidspunkt.
Dette forskningsprosjektet tar i bruk en
ny blodprøve for å øke treffsikkerheten i
diagnostiseringen av behandlingskrevende
prostatakreft. Målet er at vi skal klare å
finne flere av de som trenger behandling på
et tidligere tidspunkt, samtidig som vi kan
redusere antallet pasienter som trenger å
gjennomgå mer krevende undersøkelser for å
avklare dette.

Bevilgningen på 1.000.000 kr er
brukt til mitt, Cathrine Alvær Vinje sitt
doktorgradsprosjekt, hvor jeg lønnes
100% med midler fra Folke Hermansens
minnefond. Jeg er tatt opp som doktorgrads
student ved Universitet i Bergen, klinisk
institutt 2.
Prosjektet har gått ut på å analysere hva
som har skjedd når vi på urologisk avdeling
på SUS har tatt i bruk blodprøven Stockholm3
for å indentifisere de som har økt risiko for å
ha en behandlingskrevende prostatakreft.
Vi kan se i tallene som kreftregisteret
publiserer at vi er nå best i helse Vest på
å diagnostisere prostatakreft. Vi finner
pasientene tidlig, og de vi finner vil ha nytte
av behandling. Vi holder på å ferdigstille
alle blodprøver tatt fra 2011, alle MRI av
prostata og vevsprøver i samme tidsrom.
Vi vil da kunne analysere mer spesifikt enn
det som kommer fram i kreftregisteret sin
årlige rapport og ønsker å vise at den nye
blodprøven er bedre for diagnostikk og
derfor bedre for pasientene enn den gamle
blodprøven, PSA.
Som bifunn merker urologisk avdeling,
radiologisk avdeling og patologisk avdeling at
det er en nedgang i antall nyhenviste, selv om
vi diagnostierer like mange som tidligere.
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Kjetil Søreide
Overlege og professor,
Forskningsgruppe for gastrokirurgi

Kreft i tykk- og endetarm er den
nest vanligste kreftsykdommen i
Norge for både menn og kvinner,
med nesten 4.500 nye tilfeller
årlig. Kun lungekreft tar flere liv,
og stadig yngre mennesker får
denne kreftformen. Overlevelsen
etter kirurgi er god, men nær
halvparten har enten fremskredet
sykdom på diagnosetidspunktet
eller utvikler spredning. Lever
metastaser forekommer hos nær
halvparten, hvor kun noen kan
opereres. Flere biobankprosjekter,
nasjonale studier og internasjonalt
samarbeide pågår ved SUS for
denne pasientgruppen. Gastro
kirurgisk forskningsgruppe
jobber tverrfaglig med sterke
laboratoriemiljøer og har inter
nasjonalt samarbeid. Målet er å øke
sykdomsforståelsen, ta i bruk tidlig
målrettet behandling, starte nye
studier og forbedre overlevelsen.

Forsker: Kjetil Søreide
Prosjektets navn: EMAST and immune
biomarkers in colorectal cancer
Tildelt sum 2020: 700.000
Kreftforskning utgjør en hovedandel av
aktiviteten i Gastrokirurgisk forsknings
gruppe. Gjennom en tverrfaglig enhet
(Gastrointestinal Translational Research
Unit) bestående av kirurger, patologer,
molekylærbiologer og forskningssykepleier
fra flere institusjoner (SUS, UiB og UiS) så
drives to større biobanker. Den største er
’ACROBATICC’ på tarmkreft og har samlet
vev og blodprøver fra >1500 Rogalendinger.
Blant problemstillingene som undersøkes,
er sammenhengen mellom små, utbredte
genetiske forandringer (kalt mikrosatelitt
instabilitet, MSI) og kreftens oppførsel. MSI
kan påvises på ulike måter, inkludert ved en
variant kalt EMAST2. Pasienter med denne
typen forandring har bedre overlevelse,
noe som tilskrives en bedre aktivering av
immunsystemet. Martin Watson undersøkte
sammenhenger mellom EMAST, kliniske
faktorer, og mekanismer som bl.a. styrer
immunforsvaret. Dette førte frem til hans
doktorgrad/PhD i 2020 (Microsatellite
instability at tetranucleotides (EMAST)
in colorectal cancer: clinical relevance,
mechanisms and immune markers). Denne
PhD-graden var delfinansiert av midler fra
Folkefondet.
Arbeidet er videreført med bevilgning
fra Folkefondet, hvor 2 arbeid inngår i en
doktorgrad under ferdigstillelse av Dordi
Lea, som overlege i patologi og medarbeider
i translasjonsgruppen. I denne doktorgraden
er det utarbeidet en teknisk mal for
automatisert vurdering med bruk av digital
billedanalyse for målangivelse av type og
tetthet av immunceller i svulster. Vi har også
sett om det er samsvar med type immunceller
påvist i blod hos samme pasienter. Malen
som er utviklet brukes nå i oppstarten av
to nye PhD-kandidater. Disse prosjektene
vil i større skala undersøke klinisk effekt av
målbare forandringer i immunforsvaret både
i selve hovedsvulsten og for de som opereres
for spredning til lever. Det er behov for

kliniske studier som kan startes for å bedre
overlevelse med ny behandling rettet mot
immunforsvaret.
Forsker: Hartwig Kørner
Prosjektets navn: NORWAIT studien – nasjonal
observasjonsstudie av «Watch & Wait» for
pasienter med klinisk komplett respons
etter preoperativ kjemo-radioterapi for
endetarmskreft
Tildelt sum 2020: 350.000
Formålet med studien er å bidra til å
unngå overbehandling i form av en stor og
unødvendig operasjon ved endetarmskreft.
Kreft i tykk- og endetarm er en av de
hyppigste kreftsykdommer i verden. Hvert
år diagnostiseres omtrent 4500 nye tilfeller
i Norge.
En betydelig gruppe av pasienter med
avansert endetarmskreft får preoperativ
stråling kombinert med cellegift for å få
svulsten til å krympe med tanke på en bedre
operasjon i neste omgang. Hos 15-20 prosent
vil forbehandlingen resultere i at svulsten går
helt tilbake og kan ikke lenger påvises ved
klinisk undersøkelse, såkalt klinisk komplett
respons. Noen studier viser at man kan
observere pasientene med klinisk komplett
respons innenfor et tett oppfølgingsprogram,
og ca. 70 prosent vil ikke oppleve at svulsten
kommer tilbake. Om lag 30 prosent vil oppleve
gjenvekst av svulsten og trenge operasjon. På
denne måten er det en god del pasienter som
kan unngå en stor og omfattende operasjon
som ofte innebærer utlagt tarm, mens det er
vist at operasjon for gjenvekst av svulsten gir
like gode resultater som primær operasjon
av svulsten. Så langt ansees Watch & Wait
tilnærmingen som eksperimentell, og kan
foreløpig ikke anbefales på generelt grunnlag.
NORWAIT studien er en norsk
multisenterstudie som pågår på norske
universitetssykehus og Sørlandet Sykehus.
Studien er formelt forankret ved SUS. I denne
studien vil pasienter med klinisk komplett
respons tilbys observasjon innenfor et tett
oppfølgingsprogram. Ved å koble studiedata
mot nasjonale data fra Kreftregisteret, vil
resultatene bli satt i en nasjonal kontekst.

Ved å kunne gjøre rede for alle grupper med
endetarmskreft, vil resultater fra NORWAIT
studien kunne skaffe viktig kunnskap om
Watch & Wait tilnærmingen ved klinisk
komplett respons, og være av mer allmenn
gyldighet enn resultater fra enkelte sykehus.
Studien kan bidra til å unngå overbehandling
i form av en stor og unødvendig operasjon.
Bevilgningen er søkt med tanke på
etablering av elektronisk database og
monitorering av studien. Dette er planlagt
gjennomført i løpet av 2021.
Forsker: Tore Grimstad
Prosjektets navn: Tykktarmbetennelse
forårsaket av immunterapi mot kreftsykdom
Tildelt sum 2020: 260.000
Formålet er å undersøke hvordan
sammensetningen av tykktarmsbakterier
– mikrobiomet – påvirker immunsystemet
og sykdomsaktiviteten i tarmen ved
immunmediert kolitt og inflammatorisk
tarmsykdom.
Immunmediert kolitt er en tykktarm
betennelse forårsaket av immunterapi mot
kreft, mens inflammatorisk tarmsykdom
(eng. IBD) består av to kroniske betennelses
tilstander i mage-tarm-kanalen av ukjent
årsak, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.
Moderne kreftbehandling omfatter såkalte
immunologiske «sjekkpunkt-hemmere»,
som består av spesifikke antistoffer som
stimulerer kroppens egne immunceller til å
angripe svulstvev. Behandlingen medfører
mage-tarm relaterte bivirkninger, inkludert
immunmediert kolitt i opptil 20 prosent av
tilfellene.
Både immunmediert kolitt og IBD gir
samme symptomer, oftest i form av blodig
diare, og slimhinneforandringene er også til
forveksling like. Tilstandene responderer også
på samme type medikamentell behandling.
Tarmens bakteriesammensetning ser ut til å
ha betydning for utviklingen og forløpet av
flere sykdommer, inkludert IBD.
I dette samarbeidsprosjektet mellom
Stavanger Universitetsjukehus og
Universitetet i Stavanger vil vi undersøke
hvordan sammensetningen av tarmbakterier
37

- mikrobiomet - kan påvirke sykdomsaktivitet
og sykdomsforløp ved immunmediert kolitt
i forhold til IBD. Vi vil også studere hvordan
immunsystemet påvirkes av bakteriefloraen
ved de to tilstandene.
Pasientinklusjon (IBD pasienter) og
prøveinnsamling er påbegynt og er kommet
godt i gang. Inklusjon av pasienter med
immunmediert kolitt (IMC) vil starte våren
2021.
Forsker: Kjetil Søreide
Prosjektets navn: Mot skreddersydd
behandling for tarmkreft og kreftspredning
til lever
Tildelt sum 2018/2019: 500.000
Kreft som oppstår i tykk- og endetarm er
en folkesykdom, og stadig flere rammes av
denne kreftformen. Mange pasienter kan
tilbys behandling med sikte på å bli friske,
og i hovedsak er kirurgi den eneste måten å
kurere sykdommen på. Hos enkelte pasienter
med spredning til leveren (metastaser), kan
kirurgisk fjerning tilbys. Hvordan den enkelte
pasient har effekt av de ulike behandlingene,
vet vi per i dag for lite om. I ACROBATICCstudien som nå har inkludert over 1.000
pasienter i Stavanger regionen, som er
operert for kreft i tarmen eller i lever, så går
vi i dybden på den genetiske informasjonen
og biologiske oppførselen til de ulike
svulstene. Blant annet undersøker vi hvordan
immunforsvaret oppfører seg i svulstens
nærmiljø, og ser på molekylære faktorer som
kan gi bedre informasjon om terapivalg og
overlevelse. Neste steg er å teste pasientens
egne svulstceller i eksperimentelle forsøk for
å kunne finne den beste persontilpassede
behandlingen. Med bedre presisjon og med
nye markører kan vi i fremtiden bedre styre
valg av behandling og forbedre prognosen for
pasientene.
De tildelte midlene er helt eller delvis gått
inn i prosjektet på ACROBATICC knyttet til
Martin Watson sin PhD (fullført og forsvart i
2020) og Dordi Lea sin PhD (ferdige artikler,
planlagt forsvar i løpet av 2021). I tillegg er
flere delprosjekter utviklet.
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Forsker: Martin Watson
Prosjektets navn: EMAST and molecular
biomarkers in primary and metastatic
colorectal cancer
Tildelt sum 2017: 660.000
Forsker: Martin Watson
Prosjektets navn: Clinical and biological
relevance of EMAST in primary and metastatic
colorectal cancers
Tildelt sum 2015: 2.400.000
Tykk- og endetarmskreft er den nest
hyppigste kreftformen i Norge, og årlig
får mer enn 5.800 menn og kvinner
denne sykdommen. Fem års overlevelsen
etter kirurgi er rundt 80 prosent, men
det er fortsatt mange pasienter som dør
av sykdomsspredning. Persontilpasset
behandling, både ved kirurgiske teknikker og
andre tilleggsbehandlinger, gjør at flere kan
behandles.
Ved bedre å forstå samspillet mellom
kreftsvulst, genetiske endringer og pasientens
immunsystem kan man mer nøyaktig anslå
behandlingsvalg og gi nye muligheter som er
tilpasset den enkelte pasient. Vi ønsker å finne
markører i kreftsvulsten og dens omgivelser
som kan bedre klassifisere sykdommen.
Dette vil vi gjøre ved å bruke nye og dels
avanserte molekylære tester for å kartlegge
sykdommens oppførsel. Ved å bedre forstå
individuelle forskjeller i kreftsvulsten, og
kroppens reaksjon på denne, vil vi kunne
gi bedre og mer nøyaktig kreftbehandling i
fremtiden.
Biomarkørforskningen har ført til en
bedre behandling av tykktarmkreft, ved å
stratifisere pasientene for en persontilpasset
behandling. Dette har forbedret både
sykdomsfri- og totaloverlevelse. I løpet av
8 år ved Stavanger universitetssjukehus har
over 1200 tykk- og endetarmkreft pasienter
blitt rekruttert til ACROBATICC-studien.
ACROBATICC er delvis finansiert av en
videreføringsstøtte fra Folke Hermansen
Fond (FHF), og er rettet mot evalueringen
av nåværende og mulige biomarkører. FHF
dekket delvis Ph.D.-stipendiatet for dr. Martin

Watson, samt midler til forbruksvarer og
reagenser som var avgjørende for genetiske,
molekylærbiologiske og immunrelatert
biomarkøranalyser. Dette bidro til ferdig
stillelsen av dr. Watsons doktorgrad (disputas
16.06.2020, Universitet i Bergen), og resultatene
ble formidlet gjennom en avhandling (1)
samt en rekke publikasjoner i internasjonale,
fagfellevurderte tidsskrifter (2-8).
Forsker: Hanne R Hagland
Prosjektets navn: Colorectal cancer –
destined for immunotherapy?
Tildelt sum 2016: 300.000
Prosjektmidlene tildelt fra Folke Hermansens
fondet var viktige midler for å gjennomføre
ulike analyser av immunmarkører fra tykkog endetarmskreftpasienter ved Stavanger
universitetssjukehus. Alle pasienter som
deltok i studien var forespurt om samtykke
til å avgi blodprøver og vevsprøver via

biobanken ACROBATICC ved SUS.
Det ble søkt om støttemidler tilsvarende
560.000 NOK som skulle inkludere neste
generasjons sekvensering (NGS) i tillegg til
immunohistokjemi analyser. Da full støtte
ikke ble innvilget, ble det valgt å fokusere
på immunanalyser der en så på antall CD8+
lymfocyttceller og PD-L1 uttrykk i tumorsnitt
fra tykk og endetarmskreftpasienter.
Prosjektmidlene har vært en instrumental
del for å bygge opp forsknings- og analyse
kompetanse innen immunmarkører i vevssnitt.
Bruk av digital patologi og bildeanalyser
har lagt grunnlaget for resultatene som ble
publisert.
Tykk- og endetarmskreft er to pasient
grupper som kan ha nytte av immunterapi
behandling. Det har derfor vært viktig å forstå
bedre hvordan gitte immunceller og PD-L1
uttrykk er koblet til en bedre prognose og
hvordan en kan skille ut de pasientene som kan
ha nytte av immunterapi. Både utviklingen av
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patologiske digitale analyser, spesialkompetanse
og sammenheng mellom immunmarkører
vil gi muligheter for å kunne utvide
behandlingsregimet for disse pasientene.
Forsker: Kjetil Søreide
Prosjektets navn: Colorectal cancer – destined
for immunotherapy
Tildelt sum 2016: 300.000
Nylig er viktigheten av pasientens eget
immunforsvar og hvordan enkelte immun
celler kan påvirke kreftceller og ødelegge
disse, kommet mer i fokus. Forståelsen av
mekanismene øker, og det er utviklet enkelte
målrettede behandlinger for å påvirke
immunforsvaret til å bekjempe kreftceller.
Hvordan disse cellene virker, hvordan de kan
best måles, og hvor de kan best gjenfinnes for
optimal virkning (for eksempel i pasientens
blod, eller i vevet rundt svulsten), er
imidlertid fortsatt uklart.
I dette studiet vil vi rekruttere pasienter
som er operert for kreft i tykk- og endetarm
ved SUS, samt pasienter med spredning
fra samme type svulst til lever - hvor del av
leveren kan fjernes. Vi undersøker immun
celler i blodprøver og i svulstvev for å kartlegge
hvilke typer celler og hvordan, om mulig, disse
påvirker kreftsvulsten og pasientens prognose.
Undersøkelsene vil bli gjort med moderne
molekylærbiologiske metoder, med håp om å
finne nye måter å forbedre kreftbehandlingen
for denne pasientgruppen.
Forsker: Hartwig Kørner
Prosjektets navn: Palliative resections for
metastatic colorectal cancer – a national
cohort study
Tildelt sum 2015: 300.000
Bevilgningen skal sikre frikjøp fra klinisk
stilling for overlege Tore Tholfsen ved
gastrokirurgisk avdeling, SUS. Prosjektet er
forankret ved gastrokirurgisk forsknings
gruppe, og i tillegg ved forskningsgruppen for
palliativ medisin ved UiB, som undertegnede
er medlem av.
Vi anser prosjektet som svært viktig for
pasienter med metastasert kreft i tykk- og
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endetarm, som utgjør om lag 20-25 prosent
av alle pasienter ved diagnosetidspunkt.
Forskningen har som regel hovedfokus på
kurabel kreft, og i langt mindre grad på
den aktuelle pasientgruppen. Dette betyr
at behandlingsvalg med tanke på nytten av
kirurgi for både primærtumor og metastaser
er ofte basert på svak og til dels utilstrekkelig
kunnskap. Dette gjelder spesielt risiko for
komplikasjoner med alvorlig reduksjon av
livskvalitet, og ikke minst dødelighet knyttet
til slik behandling. Med dette prosjekt vil
vi kunne fremskaffe relevant kunnskap
omkring slik behandling, spesielt med tanke
på betydning av alder og komorbiditet.
Nasjonale data vil sikre en langt større
grad av overførbarhet sammenlignet med
eksisterende litteratur fra enkeltinstitusjoner.
Det er erfaringsmessig svært vanskelig for
prosjekter som dette å nå opp ved tildelinger fra
relevante finansieringskilder, og bevilgningen
fra FHF anses derfor som svært verdifull.
Forsker: Jon Arne Søreide
Prosjektets navn: Generell biobank for solid
tumors at Stavanger University Hospital.
Tildelt sum 2014: 700.000
Lønn (50 prosent) til prosjektmedarbeider/
bioingeniør Vibecke Mæhle, og i tillegg
anskaffelse av noe driftsutstyr.
En generell ordning for biobanking ved
SUS er i ferd med å etablere seg, og det er
brukt arbeidstid/ressurser på å søke om
REK-godkjenning. Samtidig har det vært en
prosess mht til utredning av hvordan denne
biobankingen skal kunne organiseres og
implementeres på generelt grunnlag ved SUS.
Prosjektet legger til rette for mer klinisk/
translasjonell forskning
Forsker: Marianne Berg
Prosjektets navn: Klinisk relevans av
instabilitet i tetranukleotider og mutasjon/
endret ekspresjon i MSH3-genet i celler fra
svulster i colon.
Tildelt sum 2013: 300.000
Denne bevilgningen ble tildelt post-doc
Marianne Berg som sluttet hos oss før

prosjektet ble skikkelig igangsatt eller ferdig
stilt. Det har derfor vært Martin Watson (p.t.
PhDstudent i gruppen) som har arbeidet med
og videreført dette delprosjektet.
Arbeidet er basert på en litteratur studie
publisert i Br J Cancer, og fulgt opp på
analyser i en pasientkohorte fra SUS fra 199699 på pasienter som er fulgt systematisk etter
kurativ kirurgi. Denne kohortstudien er nå
akseptert for publikasjon i Cancer Medicine.
Vi arbeider nå med å gjøre en større
prospektiv studie i ACROBATICC studien
på samme problemstilling, for nærmere å
avklare betydningen av EMAST i tykk- og
endetarmskreft.
Forsker: Jon Arne Søreide
Prosjektets navn: Kirurgisk kreftforskning –
studiesykepleier
Tildelt sum 2012: 600.000
Bevilgningen er brukt i sin helhet som
lønnsmidler for studiesykepleier ved kirurgisk
divisjon; delt 50%-50% fra starten mellom
gastrokirurgisk- og kirurgisk avdeling.
Vi har gradvis fått etablert og bygget
ut en prospektiv biobanking. Dette er en
svært viktig forutsetning for å kunne få til
translasjonell forskning framover.
Per i dag har det ikke fått noen
behandlingsmessig betydning. Imidlertid
har etablering av forskningssykepleier ( fra
2015 er denne stillingen kommet inn på
gastrokirurgisk avdelings stillingsbudsjett
med 100 prosent) hatt svært mye å si for
framtidige muligheter innen den tran
slasjonelle forskning vi nå er i ferd med å bygge
opp. Men resultater må la vente på seg. Slik er
det ved denne type forskning.
Ingen dr. grader knyttet til denne
konkrete bevilgningen – og var heller ikke
en forutsetning. Men med basis i bl.a. denne
vevsinnsamlingen er det nylig påbegynt et
eget PhD prosjekt som tar utgangspunkt i
biobanken. Dette PhD-prosjektet er
finansielt støttet med lønnsmidler for PhD
kandidat fra FHF. EN vil forvente flere
publikasjonen innen de neste to–tre år.

Forsker: Ingunn W. Jolma
Prosjektets navn: Langtidsoverlevelse etter
kirurgi for stadium II/III kolorektal cancer
regulering av survivin/hTERT og prognostisk
betydning
Tildelt sum 2012: 900.000
Denne bevilgningen ble tildelt post-doc
Ingunn Jolma som sluttet hos oss før
prosjektet ble ferdigstilt.
Vi jobber nå med å ferdigstille resultatene
og gjøre analyser på dette arbeidet. Martin
Watson (p.t. Phd-student i gruppen) har
vært delfinansiert fra dette prosjektets
restbeløp, og som har arbeidet med og
videreføre analysene. LiS-lege Torhild Veen
ved Gastrokirurgisk avdeling har gjort opp
det kliniske langtidsoppfølgingen og dette er
nå publisert i J Gastrointest Cancer. Vi håper
å kunne ferdigstille de molekylære analysene
for MLPA-data utført i dette prosjektet ila
2016.
Forsker: Kjetil Søreide
Prosjektets navn: Immunprofilering av
kolorektal cancer
Tildelt sum 2012: 350.000
Immunprofilering i kolorectal cancer utgår
fra moderprosjektet ”ACROBATICC”
(Assesment of Clinically Related Oucomes
and Biomarkers in Colorectal Cancer). Vi
har startet en pilotdel på immunprosjektet
på en andel pasienter (ca 25) hvor vi har
målt ulike immunceller hos pasienter
med kreft. Rulles ut for fullt i 2016 når
vi har fått finjustert metodedelen. Kort
fortalt så er blod fra pasienter operert for
kolorektalkreft analysert før og etter operasjon
for lymphocyttpopulasjoner på flowcytometri
(CD3+, CD4+,CD8+). Disse funnene skal
sammenlignes med immuncellepopulasjon i
tumor ved immunhistokjemisk undersøkelse
på CD3+ og CD8+ med korrelasjon med HEsnitt. Patolog (Dordi Lea) vil lokalisere «core
of tumor» og «invasive front» i HE-snitt og
det vil bli gjort telling for CD3 og CD8 i disse
områdene. Funnen vil bli sammenholdt med
andre pågående mutasjonsanalyser i prosjektet.
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Foreløpig har vi ett pilotprosjekt som er
i analyse- og skrive-fase. Dette prosjektet er
tiltenkt å kunne gå inn som delarbeide(r)
for en PhD for en av medarbeiderne i
gruppen (Dordi Lea, Avd. for patologi; kun
driftsmidler, ingen FF finansiering) , samt
at det vil være tett knyttet mot et pågående
PhD-prosjekt for Martin Watson (Role of
EMAST in colorectal cancer; fullt finansiert av
FoleFondet) som er startet januar 2016.
Interessen rundt immunsystemets rolle
for kreftbehandling er svært aktuell, med nye
medikamenter som viser å ha effekt ved å
påvirke immunforsvarets evne til å bekjempe
kreftceller. Derfor er det viktig å bedre forstår
immunmekanismer og hvordan disse opptrer
forskjellig hos pasienter med kreft.Vi har ikke
publisert direkte resultater fra dette, men
fikk anledning å diskutere relatert tematikk
i en invitert editorial i Gastroenterology
(akseptert, in press mai 2016).
Forsker: Hartwig Kørner
Prosjektets navn: Implementation of
laparoscopy-assisted surgery for colon cancer
(Kjartan Stormark)
Tildelt sum 2011: 2.175.000
Dette prosjektet omtales som ”Colon Cancer
in Norway II”, der implementering av
laparoskopisk kirurgi ved colon cancer er et
av delmålene. ”Colon Cancer in Norway II”
er en oppfølgingsstudie av prosjektet ”Colon
Cancer in Norway I”, som var tildelt overlege
PhD Bjørn Nedrebø som fullfinansiert Phd
prosjekt. ”Colon Cancer in Norway II” er et
PhD prosjekt som er fullfinansiert av FHF.
Prosjektet er det første som baserer seg på
data omkring colon cancer (registrert siden
2007) fra Kreftregisteret. Det var betydelige
problemer med dataene fra Kreftregisteret
som førte til forsinkelse, men har nå kommet
godt i gang. Prosjekt¬midlene brukes til
frikjøp for overlege Kjartan Stormark med
frikjøp av 40% til forskning. Han er meldt opp
ved UiB som PhD student. Videre ble noen
prosjektreiser finansiert.
Denne studien hadde som mål å
reprodusere resultater fra randomiserte
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multisenter studier som sammenlignet
laparoskopisk/minimal invasiv kirurgi med
tradisjonell åpen kirurgi for tykktarmskreft
(tilsvarende fase 4 studie). Den viser at
implementering av laparoskopisk teknikk/
minimal invasiv kirurgi for pasienter med
tykktarmskreft i stadium I-III (kurable
kreftsykdom) i Norge gir minst like gode
resultater i form av relativ (sykdomsspesifikk)
overlevelse som tradisjonell åpen kirurgi.
Dette har ikke vært vist tidligere i tilsvarende
store og populasjonsbaserte materialer.
Dette betyr for kreftpasienter at det er trygt
å operere tykktarmskreft i stadium I-III ved
hjelp av en minimal invasiv operasjonsteknikk
som er mindre belastende.
Prosjektet bygger videre på svært fruktbart
samarbeid med Prof. Jan Terje Kvaløy,
biostatistiker med spesialekspertise på
overlevelsesstatistikk ved UiS
Prosjektet regnes ferdigstilt i løpet av to–
tre år med planlagt disputas i 2018. Vi anser
finansiering ved hjelp av FHF som avgjørende
for gjennomføringen, da det erfaringsmessig
er svært vanskelig å få bevilgninger for denne
type prosjekter omkring kreftkirurgi fra andre
relevante finansieringskilder.
Forsker: Kjetil Søreide
Prosjektets navn: Prognostisk betydning
av genomprofilering med array komparatic
genomhybridisering for kurativt opererte
pasienter med colon cancer.
Tildelt sum 2011: 1 150.000
Bevilgningen lønnet en 1-års ’post-doc’
stilling for molekylærbiolog Marianne Berg
for prosjektet ”ACROBATICC” (Assessment
of Clinically Related Outcomes and
Biomarkers in Colorectal Cancer). I perioden
som post-doc har Berg levert og prosessert ca
60 pasientprøver samt kjørt aCGH analyser
på samarbeidslab på Radiumhospitalet. Dette
materialet inngår i en større kohorte som
nå er klar for ferdigskriving og publisering,
med medforfattere fra SUS. Både teknologien
(aCGH) og analysene (bioinformatikk) er
komplisert og kjente flaskehalser selv i de mest
fremtredende forskningsmiljøene i landet, og

dette har derfor tatt en del tid. Vi har samtidig
jobbet med andre datamaterialer her ved SUS,
noe som har resultert i flere originalartikler.
I publiserte artiklene så har vi dels sett på
variasjonen i metoder for å bestemme ulike
genetiske mønster, men også sett på hvordan
ulike mutasjonsfeil kan henge sammen med
risiko for spredning til lymfeknuter eller for
overlevelse. Resultatene er ikke bekreftet, men
kan være gjenstand for videre hypoteser som
kan testes i større pasientgrupper. Mye av tiden
til Berg er også gått med til å starte opp og å
tilrettelegge for ACROBATICC prosjektet, som
kan muliggjøre flere PhDer i årene fremover.
Forsker: Bjørn Steinar Nedrebø
Prosjektets navn: Colon cancer in Norway:
current standards, challenges and future
improvements
Tildelt sum 2008: 2.550.000
Bevilgningen gikk i hovedsak til frikjøp,
der jeg ble frikjøpt 40% fra min kliniske
stilling i 3 år for å gjøre forskning i et
doktorgradsprosjekt.
Vi har funnet at stor nasjonal satsning
for endetarmspasientene, har resultert i
bedre overlevelse for endetarmspasienter
enn for tykktarmspasienter. Videre at
endetarmspasientene ser ut til å dø senere
i forløpet enn tykktarmspasientene, og at
det ser ut for at det behøves en lignende
satsning på tykktarmspasientene som for
endetarmspasientene. Vi har sett på et av
kvalitetsmålene for tykktarmskreftkirurgi,
nemlig antall lymfeknuter funnet i preparatet,
og har sett at det påvirkes av flere faktorer,
både kirurg, patolog, pasient og tumoren.
Prosjektet har bidratt i tankegangen om
at vi i Norge, og ellers i verden har satset stort
på endetarmspasientene, mens tykktarms
pasientene ikke har blitt prioritert på samme
måte. Og de siste åra har vi sett en dreining
både i litteratur, og operasjonsmetode for
tykktarmspasientene som kan tyde på at vi
beveger oss i riktig retning.
Bjørn Nedrebø disputerte april 2013 med
doktorgraden Colorectal Cancer in Norway,
national Treatment Guidelines and Outcomes.

Forsker: Oddmund Nordgård
Prosjektets navn: Evaluation of GISP, a novel
gastro-intestinal-specific protein, as a target
for immunohistochemical detection of colon
cancer lymph node metastases.
Tildelt sum 2007: 250.000
Bevilgningen ble brukt til reagenser og utstyr
for gjennomføring av prosjektet, i henhold til
søknaden.
Vi utviklet og validerte antistoff mot
GISP og anvendte dette i immunhistokjemisk
analyse av normal tarm, tarmsvulster og
lymfeknutemetastaser. Affinitetsrenset
antistoff mot et subpeptid av GISP ble
vist å være spesifikt og av høy kvalitet. De
immunhistokjemiske analysene viste at
PHGR1 protein hadde høye nivåer i de aller
fleste tarmsvulster og i lymfeknutemetastaser,
men lavt nivå i normale lymfeknuter, og
virket således lovende som en markør
for lymfeknutemetastaser ved tarmkreft.
Vi benyttet også antistoffet til å kartlegge
intracellulær lokalisering av GISP og
enkelte andre molekylære karakteriseringer.
Resultatene utløste midler til et FORNY
prosjekt hos Forskningsrådet i 2012 (2,3 mill.
NOK), som videreførte karakteriseringen av
GISP som biomarkør.
Da prosjektet var avsluttet, hadde vi
gjort funn som tydet på at GISP var en
lovende markør for lymfeknute¬metastaser
ved tykktarmskreft, sågar for såkalte
mikrometatase som ikke oppdages ved
rutineanalyse. Dette hadde potensiale til
å forbedre diagnostikk-tilbudet for denne
pasientgruppen. I ettertid har vi dessverre
ikke funnet noen klar prognostisk betydning
av slike analyser i vårt pasientmateriale.
På grunn av arbeidet med patentsøknad i
det nevnte FORNY prosjektet, ble publisering
av resultater utsatt. Først i 2015 kunne vi frigi
resultatene. En del av resultatene i prosjektet
inngår i en større publikasjon som nå er til
fagfellevurdering i tidsskriftet «PLOS One»:
Molecular Characterization of the Novel
Gastrointestinal-Specific Protein PHGR1:
A Promising Marker of Colorectal Cancer
Metastases».

43

Forsker: Oddmund Nordgård
Prosjektets navn: Mikrometastaser til
vaktpost-lymfeknuter ved tykktarmskreft.
Tildelt sum 2007: 250.000
Bevilgningen ble brukt til reagenser for
gjennomføring av prosjektet, i henhold til
søknaden, og til publikasjonskostnader
(StaHF422103). Prosjektet hadde også ekstern
finansiering fra Helse Vest (treårig prosjekt).
I dette prosjektet forsøkte vi å
forbedre undersøkelsene av lymfeknuter i
operasjonspreparatet ved tykktarmskreft,
dels ved å undersøke de antatt mest relevante
lymfeknutene (vaktpostlymfeknuter) og dels
ved å bruke følsomme molekylære metoder.
Vi viste at kartlegging av vaktpostlymfeknuter
ved tykktarmskreft er gjennomførbart
og tilsynelatende teknisk vellykket. Men
andelen falske positiver (metastaser til
andre lymfeknuter enn vaktpost) var relativt
høyt. De molekylære analysene identifiserte
mikroskopiske metastaser hos mange
pasienter. Men overlevesanalyser etter treårs
median oppfølging kunne dessverre ikke
avdekke noen prognostisk betydning av disse
funnene.
Prosjektet hadde potensiale til å forbedre
diagnostikk-tilbudet for pasienter med
tykktarmskreft. Dersom vi hadde identifisert
en undergruppe pasienter med dårlig
prognose, kunne disse i framtiden ha vært
kandidater for tilleggsbehandling med
cellegift. Dessverre gav prosjektet negative
funn i forhold til prognose.
Prosjektet inngikk i Satu Oltedals
doktorgradsavhandling: “Micrometastasis
detection in sentinel lymph nodes” (disputas
2012).
Forsker: Jon Arne Søreide
Prosjektets navn: Palliativ kirurgisk
kreftbehandling innen gastro- enterologisk
fagområde – omfang og effekter.
Tildelt sum 2007: 500.000
Midler er brukt til noe frikjøp av prosjekt
medarbeider, løpende driftskostnader, inkl.
dataverktøy, kontorutstyr/-rekvisita,språkvask,
faglitteratur, kongressdeltagelse etc.
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Forskningsprosjekt med klare palliative
aspekter er gjennomført med delvis bruk
av de tildelte midler. Flere prosjekt er
planlagt og forsøkt igangsatt, men er blitt
forsinket pga vanskeligheter med frikjøp av
kandidaten fra klinisk stilling.
Vårt engasjement også innen den
palliative delen av kreftomsorgen har
en direkte positiv betydning for den
kompetanse og det engasjement som finnes
ved Gastrokir avd. for denne pasientgruppen.
Det profiterer våre egne pasienter på. Med
denne bakgrunnen/kompetansen har også
undertegnede nå foredrag på nasjonale
universitetskurs i palliativ medisin, og vi
har bidradd med bokkapitler i ny Nordisk
lærebok i palliativ medisin.
Delvis finansiert av Folkefondet er
PhD graden.Tom B. Glomsaker: ”ERCP in
Norway”, PhD ved UiB 2013
Forsker: Hartwig Kørner
Prosjektets navn: Laparoskopi-assistert
kirurgi for kolorektal kreft
Tildelt sum 2007: 200.000
Dette prosjekt ble designet med tanke på en
prospektiv studie av bruk av laparoskopisk
kirurgi ved behandling av kreft i tykk- og
endetarmen for å se om resultater fra store
randomiserte studier kan reproduseres i
daglig praksis og utenfor slike studier.
Bevilgningen ble for den største delen
brukt til å finansiere frikjøp fra klinisk arbeid
for skriving av studieprotokoll og søke om/
hente inn de nødvendige tillatelsene fra REK
og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
(NSD; 2008/2009). Det ble også anskaffet noe
utstyr som var nødvendig til dette formål,
og til å sikre de praktiske forholdene rundt
datainnsamlingen i avdelingen.
Studien ble påbegynt med inklusjon,
men fikk ingen videre bevilgninger, som
for eksempel til forskningssykepleier. Det
viste seg dessverre at studien ikke var
mulig å gjennomføre som en del av den
kliniske hverdagen, verken på lege- eller
sykepleiersiden, og studien måtte innstilles.
Imidlertid var protokollen for denne
studien svært verdifull for utarbeidelse av

protokollen til prosjektet ”Implementation
of laparoscopy-assisted surgery for colon
cancer (Kjartan Stormark)”, som er del av
Phd-prosjektet “Colon Cancer in Norway II”
for Kjartan Stormark, og det vises til omtale av
dette prosjektet.
På denne måten førte dette prosjektet
dessverre ikke til en publikasjon, men har
indirekte bidratt til å vise at minimal-invasiv
laparoskopisk kirurgi for kreft i tykktarm gir
minst like gode resultater som tradisjonell
åpen kirurgi der laparoskopi er indisert.
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Andre krefttyper
Fondstildelinger
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Forsker: Emilius A.M. Janssen, prof. i
molekylærpatologi, SUS/UiS/Patologi
Prosjektets navn: Role of micro-environmental
immune system, stromal and epithelial
biomarkers in development and progression of
bladder cancer
Tildelt sum 2021: 1.500.000
Blærekreft er den sjette vanligste kreftform
i verden. I Norge ble 1.778 pasienter
diagnostisert med kreft i urinblæren i 2019.
En kostnadsevaluering har vist at blærekreft
er, i gjennomsnitt, den dyreste kreftformen
å behandle. Behandlingen av overfladiske
svulster, som ennå ikke har vokst inn i
blæremuskulaturen, består av lokal fjerning
av svulsten, der urinblæren blir bevart. Femti
til 70% av pasientene som har overfladiske
svulster lider av lokalt tilbakefall og i
henhold til sannsynligheten for tilbakefall og
progresjon blir disse delt inn i lav-, middels
eller høyrisikosykdom. Pasienter med
høyrisiko sykdom har den høyeste risikoen
for tilbakefall og progresjon. Slike pasienter
blir behandlet med instillasjon av Bacillus
Calmette-Guérin (BCG) i blæren. BCG er
ment til å starte en sterk immunrespons som
også vil angripe tumorcellene. Dessverre
responderer 40% av pasientene ikke på
BCG. Foreløpig finnes det ingen markører
for å forutsi BCG-respons, men det er et
klart, klinisk behov for å identifisere disse
pasientene. Derfor skal vi i dette prosjektet
undersøke immunresponsen både hos
pasienter som har hatt og de som ikke har hatt
respons på BCG-behandling.
Midlene vil bli brukt til å ansette
Melinda Lillesand som PhD-stipendiat for
et år. Resten av midlene vil bli brukt til å
analysere materialet fra Nederland ved hjelp
av Hyperion og Nanostring GeoMx.
Materialet er også del av EU-prosjektet
Clarify (www.clarify-project.eu).

Forsker: Svein Joar Auglænd Johnsen
Prosjektets navn: Maligne blodsykdommer
ved primært Sjøgrens syndrom (PSS)
Tildelt sum 2011: 148.000
Bevilgningen ble brukt til å finansiere under
søkelser av histologiske snitt fra spyttkjertler
og lymfom svulster hos pasienter med primært
Sjøgrens syndrom. Aktuelle undersøkelser
som ble gjort inkluderte immunhistokjemiske
undersøkelser (reklassifisering av lymfom),
tilleggsundersøkelser av spyttkjertler og
BIOMED2 PCR-undersøkelser med tanke på
klonalitet av B-celler.
Våre studier har vist at flertallet av
pasienter med Sjøgren utviklet subtypen
ekstranodulære marginalsone lymfom. Vi
fant monoklonal infiltrasjon av B-celler
i labiale spyttkjertler tatt rutinemessig i
forbindelse med utredning for Sjögrens
syndrom hos pasienter både med og uten
lymfom, men en trend mot høyere forekomst
hos pasienter med lymfom. Identisk
B-celleklon i spyttkjertler og tumor ble påvist
hos 20 prosent av pasientene med lymfom.
I tillegg målte vi immunoekspresjon av
protein A20 og fant at dette ble var lavere
hos pasienter med lymfom. Disse resultatene
har ikke direkte konsekvens for pasienter
med kreft på det nåværende tidspunkt, men
er hypotesedannende i forhold til videre
forskningsarbeid.
Resultatene som foreligger på bakgrunn
av bevilgningen fra Folke Hermansens Fond
er publisert i internasjonale tidsskrift i form
av to artikler, og disse to artiklene utgjorde
deler av doktorgradsarbeidet for Svein Joar
Auglænd Johnsen. Dette doktorgradsarbeidet
var finansiert fra Helse Vest, men bevilgningen
fra Folkefondet gjorde det mulig å finansiere
molekylærbiologiske undersøkelser som del
av dette arbeidet.

Forsker: Roald Omdal
Prosjektets navn: Karakterisering av
lymfomets antistoff hos pasienter med
primært Sjøgrens syndrom
Tildelt sum 2011: 420.000
Bevilgningen ble i all hovedsak brukt
til å finansiere lønn- og driftsutgifter
i forbindelse med undersøkelser av
vevsprøver fra ferskfrossede biopsier
av typen ekstranodulære marginalsone
lymfom av undergruppen MALT-lymfom.
Vevsprøvene var innhentet fra pasienter
med og uten Sjögrens syndrom som hadde
vært undersøkt ved Radiumhospitalet, Oslo
universitetssykehus.
Det ble gjort PCR ekspresjonsanalyser
og gener som koder for variable tungkjeder
og lettkjeder for B-celle¬reseptoren i
lymfomene ble identifisert. Disse genene
ble klonet og sekvensert. Videre var det
planlagt å produsere rekombinante antistoff
av lymfomenes B-celle reseptor for å
undersøke spesifisitet og bindingsprofil av
disse. Bakgrunn for dette var at man teoretisk
kan tenke seg av man ved å undersøke hva
lymfomenes B-celle reseptor er rettet mot kan
finne ut hva det er som driver den abnormale
B-celle proliferasjonen.
Vi identifiserte bruk av VH-gen, JHgen og DH-gen, og CDR-3 region for alle
lymfomer og fant at flertallet av lymfom hos
pasienter med primært Sjøgrens syndrom
brukte gen fra samme familie (VH1-69-`01).
Våre funn kan tyde på at B-cellereseptoren
i lymfom-cellene hos forskjellige pasienter
med den samme autoimmune sykdommen
sannsynligvis har lik antigenbindende
egenskaper.
Resultatene som foreligger på bakgrunn
av bevilgningen har vært del av doktor
gradsarbeidet for Svein Joar Auglænd
Johnsen.
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Forsker: Oddmund Nordgård
Prosjektets navn: Molekylær påvisning av
mikroskopisk kreftsykdom i blod og regionale
lymfeknuter fra pasienter som opereres for
ikke-småcellet lungekreft.
Tildelt sum 2010: 250.000
Bevilgningen ble brukt til reagenser og utstyr
for gjennomføring av prosjektet, i henhold
til søknaden, og til publikasjonskostnader
(StaHF422106).
I prosjektet undersøkte vi om molekylær
påvisning av mikrometastaser i regionale
lymfeknuter og sirkulerende tumorceller
i perifert blod kunne gi prognostisk
informasjon hos pasienter med ikke-småcellet
lungekreft. Det ble gjort overbevisende funn
av både mikrometastaser og sirkulerende
kreftceller. Men overlevelsesanalysene viste
ingen signifikante sammenhenger. Studien var
noe svekket av at få lymfeknuter og lavt volum
blod per pasient ble undersøkt.
Prosjektet hadde potensiale til å forbedre
diagnostikk-tilbudet for pasienter med
ikke-småcellet lungekreft. Dersom vi hadde
identifisert en undergruppe pasienter med
dårlig prognose, kunne disse i framtiden
ha vært kandidater for tilleggsbehandling
med cellegift eller nye medisiner. Dessverre
gav prosjektet negative funn i forhold til
prognostisk betydning.
Forsker: Emiel Janssen
Prosjektets navn: Hypermethylation in
Endometrial cancer
Tildelt sum 2010: 79.000
I den vestlige verden er endometriekreft
den vanligste gynekologiske kreftformen,
og forekomsten er økende. Det er også den
fjerde hyppigste kreftformen hos kvinner
i Norge. De fleste kvinner som rammes
av endometriekreft er over 60 år, og
risikoen øker med alderen. I dag oppdages
sykdommen tidligere enn før hos mange
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kvinner noe som gir gode muligheter for
helbredelse, men også økt risiko for over
behandling av kvinner uten risiko for
utvikling av kreft. Utviklingen av endometrial
karsinogenese er en komplisert og innviklet
prosess der mange ulike faktorer, regulatorer
og mekanismer spiller en rolle. Målet med
studien var å kartlegge endring i metylering
for 12 gener i 238 endometriecancer, og
analysere mikroRNAs i forhold til prognose.
Bevilgningen har blitt brukt til å reise til
Houston og utføre alle analyser, i en tre-ukers
periode ble 150 x 96-bunnsplater analysert
mha pyrosekvensering.
Forsker: Peter Meyer
Prosjektets navn: Kliniske faktorer og
immunhistokjemiske markører som
prognostiske faktorer ved diffust storcellet
lymfom.
Tildelt sum 2008: 180.000
Bevilgningen ble brukt til en retrospektiv
analyse av alle pasienter med stor cellet diffus
B-cell lymfom behandlet ved HUS og SUS i
årene 2003-08.
Resultatene viser at konsoliderende
strålebehandling av resttumor etter
kjemo-immunoterapi bedrer overlevelsen.
Resultatene har ført til en praksisendring.
Forsker: Sumit Roy
Prosjektets navn: MTandem radiofrequency
ablation and radiotherapy for the treatment
of medically inoperable early non-small cell
lung cancer: a pilot study.
Tildelt sum 2008: 485.000
Prosjektet kom ikke i gang, siden det ikke
lyktes i å skaffe supplerende midler for å
dekke de budsjetterte kostnadene. Tildelte
midler ble tilbakeført Fondet.

Å leve med kreft
Fondstildelinger

Kirsten Lode
Fagsjef og 1.amanuensis II,
Forskningsgruppe for sykepleie- og
helsefag

Halvparten av alle som
diagnostiseres med kreft overlever
i dag 10 år eller mer. Moderne
kreftbehandling kurerer kreft,
men holder også sykdommen
under kontroll over lengre tid.
Dette innebærer at mange
personer med kreft lever med
sykdommen og det ubehaget og
den usikkerheten dette medfører.
Andre blir kreftfri etter en periode
med krevende behandling, men
må leve med konsekvensene av
langtidsbivirkninger. Dette angår
stadig flere, og det er derfor
avgjørende å få mer kunnskap om
hvordan det er å leve med kreft og
kreftbehandling. Folkefondet har
finansiert betydningsfulle studier
som beskriver denne vanskelige
livsendringen både eksistensielt
og praktisk.

Forsker: Britt Sætre Hansen
Prosjektets navn: Tilbakeføring til arbeidslivet:
Brystkreftoverleveres og deres arbeidsgiveres
erfaringer
Tildelt sum 2020: 500.000
Formålet med prosjektet er å innhente mer
kunnskap om hvordan brystkreft(BK)overlevere og arbeidsgivere erfarer BKoverleveres tilbakeføring til arbeidslivet.
Å få en brystkreftdiagnose og gjennomgå
medisinsk kreftbehandling er en tøff og langvarig
og livstruende prosess som reduserer fysisk
funksjon og arbeidsevne. I en tidligere studie
(Aunan et al., 2018) beskriver BK-overleverne
tilbakeføringsprosessen til vanlig arbeidsliv som
spesielt utfordrende. Informantene erfarer at
arbeidsplasser mangler kunnskap om senskader
etter behandling av BK, og i liten grad innhenter
nødvendige informasjon slik at en realistisk
tilbakeføringsplan kan utarbeides i samarbeid
med brystkreftoverleveren selv.
Studien vil ha et kvalitativt og
eksplorerende design. Vi vil bruke
fokusgruppe-intervju og individuelle intervju
med brystkreftoverlevere og arbeidsgivere til å
utvikle mer kunnskap om temaet.
Aunan, S. T., Wallgren, G. C., & Sætre
Hansen, B.: Breast cancer survivors’ experiences
of dealing with information during and after
adjuvant treatment: A qualitative study. Journal
of clinical nursing (2018).
Forsker: Venke Irene Ueland
Prosjektets navn: Eksistensielle erfaringer til
kreftoverlevere
Tildelt sum 2018/2019: 300.000
Prosjekteter et samarbeid mellom SUS og
helsevitenskapelig fakultet ved UiS. Prosjektet
ledes av førsteamanuensis Venke Ueland.
Mange som har overlevd kreft, kan i
etterkant streve med å komme til rette med
livet sitt. Etter tallrike strålinger, cellegiftkurer
og operasjoner er en endelig kreftfri! Men
livet blir ikke som det en gang var. Senskader
kan påvirke sosial yteevne, funksjonsnivå og
arbeidsevne. Endringen i livssituasjon kan
medføre en eksistensiell lidelse, der en strever
med seg selv og sin retning for livet.
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Både kreftpasienter og pårørende forteller
om manglende informasjon om hvordan
de skal takle hverdagen etter å ha fått kreft.
Da må vi vite noe om hvordan de har det,
hvordan de erfarer livet, og hva de trenger
fra helsevesenets side. Denne innsikten i
erfaringer og opplevelser av livssituasjon
til kreftoverlevere vil på sikt bidra til at
rehabiliteringstilbudet kan tilpasses bedre.
Studien viser at det ligger mye lidelse igjen
etter endt kreftbehandling. En eksistensiell
lidelse peker på en erfaring av å ikke kjenne
seg som seg selv lenger, og ikke å makte det
vanlige, selvfølgelige i tilværelsen. Dette
fremkommer tydelig som usynlig lidelse og en
tilleggslidelse til senvirkninger som opplevelse
av tretthet, utmattelse og manglende
hukommelse. Deltakerne i studien uttrykker
et ønske om å få oppmerksomhet og støtte
lenger enn varigheten av selve behandlingen.
Den medisinske, sykdomsorienterte
tilnærmingen med diagnostisering og
behandling er helt nødvendig, men i tillegg
trengs det tydelig en organisert oppfølging med
et tilbud i etterkant av sykdommen. Vi har vært
i dialog med både LHL-klinikken Nærland som
driver med rehabiliteringsuker for personer
som har gjennomgått kreftbehandling, og
Kreftomsorg Rogaland, som tilbyr samtale
tjeneste for denne gruppen. De gjenkjenner
resultatenes betydning og vil gjerne være i
dialog med oss videre. Et pakkeforløp hjem må
være skreddersydd for den enkelte – og rettet
mot senvirkninger og utfordringer i hverdagen,
både eksistensielle og praktiske.
Forsker: Håvard Søiland
Prosjektets navn: I am not the same - Breast
Cancer in Psychosocial and Cultural Contexts
Tildelt sum 2015: 200.000
Forsker: Kirsten Lode
Prosjektets navn: I am not the same - womens
experiences of breast cancer: Implementation
and evaluation of an expressive writing
intervention.
Tildelt sum 2013: 300.000
Denne beskrivelsen dekker begge
bevilgningene til prosjektet.
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Prosjektet er et samarbeid mellom SUS
og MD Andersens Cancer Center i Houston.
Datainnsamling er komplett (7 amerikanske
+ 14 norske deltakere). Intervjuer ble
gjort ved baseline og ett år etterpå (21+21
dybde¬intervjuer). De ekspressive tekstene
(21) ble samlet inn for analyse og metode
triangulering. Prosjektleder designet en
instruksjon til ”Brystbiografi” som deltaker
skriving ved 1-års oppfølging, som ble utprøvd
i USA, og videreført med det norske utvalget.
Prosjektet har generert store mengder rike data,
med et betydelig potensiale for videre analyser
og sammenligninger, samt single-case studier.
Evalueringen av intervensjonen viste at
ekspressiv skriving erfartes av deltakerne som en
relevant og menings¬full metode for å bearbeide
vanskelige og traumatiske opplevelser knyttet
til brystkreft. Til tross for at det norske utvalget
hadde ulik demografisk sammensetning, og
representerte ulike nivå av skrivekyndighet, fant
samtlige 14 deltakere det mulig å gjennomføre
skrivingen (4 økter á 20 min). Deltakerne
anbefaler ekspressiv skriving for andre kvinner
med brystkreft. Longitudinelle intervjudata vil
gi en innsikt i hvordan kvinner med brystkreft
opplever det å fjerne brystet, tilpasning etter
kroppslig tap, og hvilke faktorer som knytter seg
til beslutning om evt rekonstruksjon.
De norske dataene vil bidra til den første
pasientevalueringen av direkte rekonstruksjon
som del av nye nasjonale retningslinjer for
brystkreftbehandling. Funn fra studien vil
kunne gi helsepersonell dypere innsikt i bryst
kreftkvinners sammensatte bio-psyko-sosiale
opplevelse. Designet i ”Brystbiografien” har
overføringsverdi til andre pasientgrupper
som gjennomgår utseende- eller funksjons
endrende kirurgi, og derfor trenger hjelp til å
tilpasse seg kroppslig tap.
Et sentralt funn fra studien er at deltakerne
er opptatt av å hjelpe andre kvinner i samme
situasjon, og derfor håper at deres bidrag til
forskningen, samt det konkrete innholdet i
tekstene og intervjuene, vil kunne bidra til
økt forståelse av denne pasientgruppen både i
klinikken og i samfunnet for øvrig. Vår studie vil
bidra å identifisere gunstige og ugunstige faktorer i
møtet mellom brystkreftpasient og helsepersonell
i det offentlige behandlingssystemet.

Metodeutvikling
Fondstildelinger

Forsker: Simon Møller
Prosjektets navn: Dissecting the molecular
relationsship of DJ-1 in tumorgenesis and
Parkinsons Disease using multiple model
systems
Tildelt sum 2010: 750.000
This project financed a PhD student, Dominik
Piston, who has successfully defended his PhD
thesis. The project also financed materials used
on the PhD project but also other projects
involving DJ-1. The main results generated
in this project relates to the molecular
mechanisms of DJ-1 and how the protein
behaves under cellular conditions observed
in tumorigenesis and in cell death related to
Parkinson’s disease. The data generated showed
that DJ-1 is influenced by environmental toxins
and that the protein binds metals such as
copper and mercury, known toxins associated
with inappropriate cellular functions. We
further showed solved the three-dimensional
structure of the DJ-1 dimer and demonstrated
that DJ-1 binds copper at the monomeric
interface and that copper binding influences
dimer formation and subsequent functionality
at the molecular level.
We also showed though a series of specific
cell biological methodologies that DJ-1 shows
a specific trafficking patterns inside cells
related to mutational variants and oxidative
stress, the latter a key factor in cell death and
tumorigenesis. We showed that DJ-1 relocated
to mitochondria and the nucleus depending
on its dimeric state and also dependent on the
oxidative environment.
The results generated will have an impact
on patients with cancer in that an increased
understanding of DJ-1, one function being a
tumor oncogene, will enable us to understand
the role of this protein in cancer cells as the
cellular environment changes in pathogenesis.
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Forsker: Simon Møller
Prosjektets navn: The use of zebrafish as a
new model for studying human disease.
Tildelt sum 2010: 193.000
This project financed the purchase and
establishment of a zebrafish system to allow the
implementation of zebrafish as a new genetic
model to study human diseases. At the time of
funding there was no zebrafish facility in the
Stavanger region. The main focus of this project
was to establish zebrafish as a new genetic
disease model and to enable other researchers
at UiS and SUS to use the available resource.
To test the system we first performed a detailed
analysis of the zebrafish brain proteome (all
proteins found in the brain), which would lay
a foundation for any disease research on the
brain. From this study we successfully mapped
the brain proteome in zebrafish providing a
blueprint for future studies.
We also successfully used zebrafish as a
tool to understand the role of LRRK2 showing
developmental defects and cell death as part
of a larger technology feasibility study for
future studies. This manuscript was recently
published although the study has been
running for almost 3 years.
The ultimate aim of this project was
to demonstrate successfully the value of
using zebrafish for disease research from
cancer to neurodegeneration. This we
successfully accomplished. My laboratory
then transitioned to the USA and I am unsure
if the zebrafish facility is being used at UiS. If
I may be so bold to suggest that perhaps the
facility is moved to SUS if it is not being used
for disease research at UiS.
The results generated are of a fundamental
nature but with direct implications to cancer
biology and patient care.
Forsker: Sumit Roy
Prosjektets navn: Vasculo-intersitial
thermotherapy; proof of concept.
Tildelt sum 2007: 240.000
En mindre del av midlene ble brukt til å kjøre
innledende forsøk for å utvikle en dyremodell.
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Imidlertid ble prosjektet avsluttet før
arbeidet med dyremodellen var ferdig, siden
resultater fra enn annen studie utført ved
Oslo Universitetssykehus, med støtte fra Helse
Vest (Roy S. Cardiovasc Intervent Radiol
2013; 36:1112-9), ga grunnlag for å vurdere
en sannsynlig mer aktuell tilnærming til
behandlingen av leversvulster enn “vasculointerstitial thermotherapy”.
Ubenyttede midler som sto konto ble
tilbakeført Fondet. Resterende beløp, som
hadde blitt utbetalt for ovennevnte forsøk, ble
også refundert.

DOKTORGRADER

Følgende 12 doktorgrader ved Stavanger universitetssjukehus
er helt eller delvis finansiert fra Folkefondet:
Bjørn Øglænd: Disputerte 2010, Norges
Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet
(NTNU): Endoscopic retrograde
cholangiopancreatography (ERCP) in Norway :
patterns of activity and undesired events
		
Kai Erik Uleberg: Disputerte 2011,
Universitetet i Bergen: Proteomic analysis of
proteins secreted by biopsies containing CIN2-3
lesions
		
Satu Oltedal: Disputerte 2012, Universitetet
I Stavanger: Micrometastasis detection in
sentinel lymph nodes from colon cancer patients
		
Tom B. Glomsaker: Disputerte 2013,
Universitetet i Bergen: Endoscopic retrograde
cholangiopancreatography (ERCP) in Norway :
patterns of activity and undesired events
		
Dominik Piston: Disputerte 2013,
Universitetet I Stavanger: Interaction partners
and oxidation dependent complex formation of
the Parkinson’s disease associated protein DJ-1
		
Bjørn Steinar Olden Nedrebø: Disputerte
2013, Universitetet i Bergen: Colorectal cancer
in Norway: national treatment guidelines and
outcomes
		
Bjørnar Gilje: Disputerte 2014, Universitetet
i Bergen: Disseminated tumor cells in bone
marrow from breast cancer patients - methods
for detection and clinical implications.
		
Svein Joar Auglænd Johnsen: Disputerte
2015, Universitetet i Bergen: Malignant
lymphoma in primary Sjögren’s syndrome
		
Morten Lapin: Disputerte 2017, Universitetet
i Stavanger: Clinical relevance of genetic
aberrations detected in circulating tumor cells

and circulating tumor DNA from patients with
advanced pancreatic cancer.
		
Ingvild Vatten Alsnes: Disputerte 2018,
Norges Teknisk-Naturvitenskaplige
Universitet (NTNU): A study of the association
between hypertension in pregnancy and
metabolic and hormonal risk factor profiles in
mothers and their offspring in later life.
		
Martin Watson: Disputerte 2020,
Universitetet i Bergen: Microsatellite instability
at tetranucleotides (EMAST) in colorectal
cancer: clinical relevance, mechanisms and
immune markers
		
Nina Gran Egeland: Disputerte 2020,
Universitetet i Stavanger: Discovery and
Validation of Biomarkers in Breast Cancer
		
I tillegg er følgende fem
doktorgradsarbeider pågående med helt
eller delvis finansiering fra Folkefondet:
		
Kristin Løge Aanestad: Universitetet i
Bergen: Long-term molecular monitoring of
operable breast cancer patient
		
Cecilie Fredvik Torkildsen: Universitetet i
Bergen: Kartlegging av mikromiljøet i svulster
fra kvinner med eggstokkreft
		
Anders Blilie: Universitetet i Stavanger:
Prostate cancer biobank
		
Cathrine Alvær Vinje: Universitet i Bergen:
klinisk institutt 2: From PSA to Stockholm3
		
Dordi Lea: Universitet i Stavanger: Use of
quantitative pathology to improve grading
and predict prognosis in tumours of the
gastrointestinal tract.
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FOLKE HERMANSEN

Folke Hermansen
etablerte kreftfondet
i sitt navn i 2006
Folke Hermansen ble 61 år gammel. Kun
seks uker før sin død ble han hastig innlagt
på Stavanger Universitetssjukehus, og fikk
diagnosen kreft. Oppholdet på Kreftavdelingen
på sykehuset gjorde sterkt inntrykk på ham.
Kort før han gikk bort etablerte han kreftfondet
i sitt navn. Det ble et verdig punktum på hans
samfunnsengasjerte virke.
Næringslivsmennesket
23 år gammel overtok han Elektrosenteret,
som da var nær konkurs. Med en helt
usedvanlig innsats og energi sørget han for at
forretningen vokste raskt, samtidig som han
ved siden av tok artium som privatist.
Han var engasjert i lokalpolitikk, og spesielt
næringspolitikk sto ham nær. I to perioder
var han med i Stavanger bystyre for Høyre,
og hadde verv som styreformann i Hetland
Sparebank, Handelsfinans og nestformann i
Rogalandsbanken. Han kjøpte Hotell Atlantic
og satt i flere år på en større aksjepost i
Stavanger Aftenblad.
Han ble hovedaksjonær – og snart eneeier
i Det Stavangerske Damskibsselskab, DSD.
Selskapet skulle få en kraftig videreutvikling
under hans drivende ledelse. Internasjonal
shipping ble satsingsområdet fra tidlig på
1990-tallet. I 2006 hadde DSD over 500
ansatte og en omsetning på 1 milliard
kroner. Gjennom DSD var Folke Hermansen
hovedaksjonær både i HSD ASA og Norlines.
Hans forretningsteft brakte ham også inn i
andre satsingsområder. Han overtok selskapet
Rogalandsdata, døpte det om til Allianse, og
vitaliserte selskapet med stor kraft. Det samme
kan sies om hans engasjement i Nor Cargo.
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Innen eiendom viste han tilsvarende egenskaper.
Gjennom selskapet Folke Hermansen AS eide
han DSD-bygget på Børehaugen, Ankerbygget
og Politihuset i Sandnes. Folke Hermansen satt
i nesten 60 interne og eksterne styrer og råd, og
hadde likevel alltid tid når noen trengte et råd
eller støtte.
Folke – “Den folkelige”
Han var sjenerøs og bød på seg selv. Han
støttet opp om byens utvikling med store
gaver, som 5 millioner til et professorat i
Informatikk til Universitetet i Stavanger,
10 millioner kroner til Konserthuset og en
betydelig sum til byggingen av Viking Stadion
– SR Bank Arena.
Han var en ”folkelig” og jovial person. Han
snakket like ivrig om bunnsmøring av robåten
som kontrahering av 110.000-tonnere til 5060 millioner dollar. Han var en miljøskaper
og gledesspreder. Alle som møtte Folke
Hermansen i sosial sammenheng, fikk åpnet
lattermusklene.
Han gledet seg til å jakte i det store natur
området Vestre Vollane på Hardangervidda
som han kjøpte kort tid før han gikk bort. Han
inviterte venner med på jakt, men fikk selv aldri
oppleve denne naturperlen som jaktområde.
Hytta på Sjernarøy hadde en spesiell
plass hos Folke Hermansen. Han og familien
benyttet dette stedet hele året. Og en stor
venneflokk fikk oppleve hans kokkekunster.
Han etterlot seg kone og to gutter på tre og
seks år, samt fire voksne barn og barnebarn,
mor, en søster, svoger og mange venner.

55

TAKK TIL ALLE BIDRAGSYTERE

Styret vil takke for
alle bidrag – store
som små – som
fondet har mottatt
Mer enn 230 pengegaver og en fremragende forvaltning har gjort det mulig å finansiere eller
støtte de 75 forskningsprosjektene som vi her har presentert med tett på 52 millioner kroner.
Imponerende, med tanke på at fondets egenkapital nå i 2021 fortsatt er på hele 52,1 millioner
kroner.
Ifølge Helle Schøyen, administrerende direktør ved SUS, er Folkefondet sykehusets viktigste
finansieringskilde for kreftforskning og gjør forskingsmiljøet bedre kvalifisert for videre vekst.
Kreftforskerne stiller fortsatt mange spørsmål som de søker svar på. Vi kan støtte dem i dette
arbeidet ved å tilføre ressurser. Nye bidrag er derfor nødvendige hvis vi skal kunne makte dette.
Til beste for regionen og for landet.
Styret i Folke Hermansens Fond.
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