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Sørger for samarbeid. Bjarte Reve, administrerende direktør i Oslo Cancer Cluster tilbyr medlemmene i klyngen en 
møteplass der de kan samarbeide.

Lysbehandling. En kreftpasient ved UCH i London blir behandlet med PCI-teknologien.

Heldigvis overlever to av tre som får kreft i dag, 
og aldri har så mange overlevd denne sykdom-

men. Dette skyldes bedre behandling, bedre diag-
nostikk og masseundersøkelser. 

Bedre behandling og bedre diagnostikk er kon-
krete resultat av forskningens mange små og store 
fremskritt, som har blitt kommersialisert og gjort til-
gjengelig for pasienter. I dag tar det i gjennomsnitt 
13 år fra en forsker får en god idé, til denne ideen 
kommer en pasient til nytte i form av ny diagnostikk 
eller behandling. Det er denne utviklingstiden vi i 
Oslo Cancer Cluster prøver å korte ned.  

Oslo Cancer Cluster er en medlemsforening, og vi 
tjener ikke penger på arbeidet vårt. Midlene vi har 
bruker vi blant annet på å sette opp faglige nett-
verksmøter for medlemmene av klyngen, slik at de 
har en møteplass der de kan samarbeide, utveksle 
kunnskap og dele sin kompetanse. Vi hjelper med-

lemmene våre med internasjonalt samarbeid innen 
utprøving av nye legemidler, forskning og utvikling. 
Oslo Cancer Cluster sponser en overlegestilling på 
Utprøvingsenheten ved Oslo universitetssykehus. 
Dette bidrar til at kreftpasienter som ikke kan få, 
eller som ikke har noen effekt av standard kreftbe-
handling, kan få tilgang til utprøvende behandling. 

Oslo Cancer Cluster ønsker at alle kreftpasienter skal 
få mulighet til å ta i bruk nye behandlingsmåter og 
diagnostikk raskere enn i dag. Vi jobber for at flere 
enn to av tre skal overleve kreftsykdommen. 

Med vennlig hilsen 
Bjarte Reve
Administrerende direktør i Oslo Cancer Cluster

En norsk medisinsk sensasjon 
fjerner kreft ved hjelp av lys. 
Resultatene av de foreløpige 
studiene har skapt overskrifter 
i en rekke tidsskrifter.

“Svulsten falt av”, var tittelen VG nylig brukte på 
forsiden for å beskrive resultatet av PCI Biotechs 
kliniske studier.
- Kreftsvulsten ble svart og nærmest falt av rett foran 
øynene mine, sa Colin Hopper, kirurg ved University 

Prosjektledelse og salg: Andreas Totland og Thomas Lillebror Finne Tekst: Rakel 
E. Berntzen Foto: Morten Brakestad, C media foto, Bård Gudim/Forskningsrådet, 
Øyvind Heia, AstraZeneca, OCC/Linda Cartridge, Dark arkitekter AS  Illustrasjon, 
layout og design: Oshaug Design, Mari Oshaug Trykk: Schibsted Trykk AS 
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fRA KReftfoRsKNiNg 

til KuR

mulig ANNoNse

Hver dag får over 70 personer i Norge beskjed om at de 

har fått kreft. Kreftdiagnosen rammer ikke bare denne 

ene personen, men også familie, venner og kolleger. 

Oslo Cancer Cluster er en forsknings- 
og industriklynge i Oslo-regionen dedikert 
til å akselerere utviklingen av innovativ
kreftbehandling og diagnostikk. 

Et av målene til klyngen er å halvere 
tiden det tar å lage kreftmedisiner og 
kreftdiagnostikk. Oslo Cancer Cluster har 
nærmere 60 medlemmer, som sammen 
utvikler morgendagens kreftmedisiner og 
diagnostiske hjelpemidler. Medlemmene 
i klyngen representerer de aller viktigste 
aktørene innen kreftforskning-, og utvikling 
i landet: myndighetene, universitetssykehus,
forskningsinstitusjoner, bioteknologibedrifter 
og pasientorganisasjoner.

Oslo Cancer Cluster er etablert på bakgrunn 
av den kreftforskningen i verdensklasse 
som har blitt gjort på Radiumhospitalet og 
Universitetet i Oslo siden 1930-tallet. Klyngen 
fikk status Norwegian Centres of Expertise 
i 2007.

Finn mer informasjon om Oslo Cancer Cluster 
på hjemmesiden: www.oslocancercluster.no

Fakta: Oslo Cancer Cluster

C media er et avisforetak 
som produserer avisbilag 
i rikspressen
www.cmedia.no

For mer informasjon:
www.oslocancercluster.no

Kommunikasjonsansvar:
Marthe Brovold Løberg
Elisabeth Kirkeng Andersen

Kreftsvulster 
faller av med 
lysbehandling

College Hospital i London, til avisen. Så langt har syv 
pasienter med ulike krefttyper blitt behandlet med 
PCI-teknologien i den første fasen av deres kliniske 
studier. En av pasientene, John O´Reilly (66), hadde 
en svulst på baksiden av tungen og ville ikke ha 
overlevd vanlig kirurgi. Ved hjelp av lys ble svulsten 

fjernet i løpet av 40 minutter, og nå kan ikke legene 
finne spor etter kreft i kroppen. Det er professor 
Kristian Berg og en gruppe ved Radiumhospitalet 
som har utviklet teknologien for det norske sel-
skapet PCI Biotech, som er medlem av Oslo Cancer 
Clusters.

ViSSte du at: de vanligste kreftformene
Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn, mens brystkreft rammer flest kvinner. Kreftregistret har beregnet at en av åtte menn vil få prostatakreft før fylte 75, mens en av tolv kvinner vil få brystkreft. Lungekreft og tarmkreft 
er sykdommene med nest og tredje størst risiko hos begge kjønn.

DiaGenic tilbyr pasientvennlige 
diagnostiske tester for tidlig påvisning 
av sykdom, ved en enkel blodprøve

DiaGenic ASA er et børsnotert norsk bioteknologi selskap som utvikler 
pasientvennlige tester for tidlig deteksjon av alvorlige sykdommer. 
DiaGenics patenterte  teknologi er basert på å identifisere sykdomsspesi-
fikke genuttrykk i en enkel blodprøve. 

DiaGenics første tester for tidlig påvisning av Alzheimers sykdom (ADtect®) 
og brystkreft (BCtect®) er CE godkjent og lanseres i disse dager i utvalgte 
markeder i  Europa. I tillegg er en blodbasert test for Parkinsons sykdom 
(PDtect®) under utvikling.

www.diagenic.com

Brystkreft

Spesialist i kommersiell 
modning av tidlige prosjekter

Bred kompetanse innen 
forretningsutvikling og IPR

Godt nettverk av investorer og sam-
arbeidspartnere for videre utvikling

Balansert portefølje av spennende 
selskaper

Bio-Medisinsk Innovasjon AS
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Postboks 1532, Vika. 0117 Oslo
Telefon: +47 23 30 80 00
Faks:     +47 23 30 80 01
www.amgen.no

Amgen er verdens største uavhengige bioteknologiske 
 lege middelfi rma – etablert i 1980.  Vi har vært i det norske 
markedet siden 2000 og er i dag representert med innovative 
medikamenter innen terapiområdene hematologi, onkologi  
og nefrologi.

Et av målene for Amgen er å bedre dagens kreftbehandling.  
Til dette utvikler vi nye, innovative produkter som målrettet 
 angriper cellulære og biomolekylære prosesser i kreftcellene.  

Amgen er også aktiv innen forskning på innovative produkter 
innen andre terapiområder, bl.a. innen osteoporosebehand-
ling.  Denne forskningen vil lede til at fl ere pasientgrupper vil 
kunne få nye behandlingsmuligheter.   
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Kreftforskningsmiljøet i Norge arbeider for å inn-
føre de samme pasientrettighetene for norske 

kreftpasienter, som for eksempel England og Dan-
mark har. I disse landene får alle kreftpasienter det 
samme tilbudet om utprøvende behandlng, eller en 
type ”second opinion”, dersom standardbehand-
ling ikke virker, eller dersom det ikke finnes noen  
standardbehandling.

- Hvorfor skal ikke norske kreftpasienter få de 
samme mulighetene som kreftpasienter i våre na-
boland, når vi har muligheten til å tilby utprøvende 
kreftbehandling i Oslo, en behandling som kan gi 
kreftpasienter en ny sjanse?, spør Bjarte Reve, ad-
ministrerende direktør i Oslo Cancer Cluster.

Deres mål er at alle kreftpasienter skal få tilbud om 
å delta i utprøvende behandling av nye metoder og 
medisiner i Norge, forutsatt at det er en studie som 
passer for dem og deres kreftsykdom.

Todelt helsevesen
Kjell Magne Tveit, professor og leder for Avdeling 

for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus på 
Ullevål, mener Norge kan være på vei mot et todelt 
helsevesen. 

- Det ligger som en mulighet at vi kan gå mot et 
todelt helsevesen. Hvis det offentlige helsevesenet 
ikke kan tilby tilsvarende moderne behandling som 
våre naboland i Europa, vil ressurssterke pasienter 
kunne kjøpe seg behandling i utlandet eller even-
tuelt i private norske enheter. Vi lever tross alt i et 
internasjonalt samfunn, der pasienter og deres fa-
milier er oppdatert på hva som gis av behandling 
andre steder, sier han. 

I følge kreftlege og professor Steinar Aamdal ved 
Oslo universitetssykehus på Radiumhospitalet, gjør 
informasjonssamfunnet også at mange ikke slår seg 
til ro med at ingenting kan gjøres.

- I dagens informasjonssamfunn har mange vanske-
lig for å godta at ingenting kan gjøres. Vi har pa-
sienter med spredning til flere organer som er i jobb 
- til tross for sykdommen. Det er viktig for dem å få 

vil hA 
slutt på 
FORSKJELLSBEHANDLINGEN

Kreftforskningsmiljøet i Norge jobber for at det ikke

skal være utdanning, økonomi, bosted og nettverk som 

avgjør om en kreftpasient får tilbud om utprøvende 

behandling. Slik er dessverre situasjonen i dag. 

Kreftleger. Kjell Magne Tveit og Steinar Aamdal ved Oslo Universitetssykehus mener norske kreftpasienter bør få de 
samme pasientrettighetene som i våre naboland.

anledning til å forsøke utprøvende behandling, og 
mange slår seg til ro med situasjonen når de har fått 
muligheten til dette, sier han.

Hans opplevelse er at mye kan gå galt når pasien-
ter finner fram til utprøvende behandling på egen 
hånd.

Nytt forslag
Aamdal er medlem av Nasjonalt råd for kvalitet og 
prioritering i helsevesenet. Han mener at det ikke er 
lett for leger i Norge å til enhver tid ha full oversikt 
over muligheter for utprøvende behandling. Derfor 
forslår rådet at det etableres en nasjonal kvalitets-
sikret oversikt over eksisterende og planlagte kli-
niske utprøvende behandlingsprosjekter.

- Diskusjonen om hvordan norske pasienter kan bli 
vurdert for deltakelse i klinisk utprøving av nye le-
gemidler, nytt medisinskteknisk utstyr eller nye pro-
sedyrer, bør fortsette. Kanskje løsningen er et nord-
isk samarbeid? Norge er kanskje for lite til å etablere 
en slik ordning bare for norske pasienter. Derfor ser 
jeg for meg at det bør opprettes et felles nordisk 
nettverk av fagfolk, og en felles nordisk godkjen-
ning av utprøvende behandling, sier han.

Sekretariatet i rådet skal nå i samarbeid med Helse-
direktoratet, de regionale helseforetakene og Kreft-
foreningen, utarbeide et forslag til en mer konkret 
utforming av ordningen. Forslaget skal legges frem 
for Nasjonalt råd.

Clavis Pharma er et av Oslo Cancer Clusters med-
lemmer som hevder seg internasjonalt. Selskapet 
forsker på og utvikler legemidler innen blodkreft og 
kreft i bukspyttkjertelen. 

Før jul inngikk Clavis Pharma en avtale med det ame-
rikanske legemiddelfirmaet Clovis Oncology Inc, til en 
anslått verdi på over 2,1 milliarder kroner. Grunnen til 

Øker effekten 
av cellegift

Mer effektivt. - Vår nye teknologi gjør at cellegift nå lettere kan drepe kreftceller, forklarer Olav Hellebø 
(Innrammet), administrerende direktør i Clavis Pharma.

Norsk teknologi gjør at cellegift 
kan trenge bedre inn i cellene.

at det norske legemiddelfirmaet har stor økonomisk 
interesse, er deres unike teknologi, som lar cellegift 
trenge bedre inn i kreftcellene.

- Vi har koblet fettsyrer til forskjellige cellegifter, noe 
som gjør at denne lettere kommer inn og dreper 
kreftcellene, forklarer administrerende 
direktør, Olav Hellebø.

Clavis Pharma ble etablert i 2001 av NeoMed Mana-
gement og Norsk Hydro for å utvikle og kommersia-
lisere nye legemidler basert på den nye 
teknologien.

- Vår ambisjon er å forbedre behandlingen av kreft-
pasienter ved bruk av vår patenterte teknologi. Vi vil 
være direkte engasjert i både forskning og utvikling, 
samt kommersialiseringen av våre nye legemidler, 
sier Hellebø.

- Vi opplever stadig vekk 
at pasienten har lest om 
«fantastiske» behandlinger 
i utlandet, som bare ender 
opp med å gjøre vondt 
verre, sier han.

seR til DANmARK
Danske myndigheter har åpnet for å dekke 
kostnader ved behandling i utlandet.

Ordningen skal ha ført til økt fokus på kreft-
behandling og et mer ensartet behandlings-
tilbud. - I tillegg har ordningen kortet ned på 
prosessen med å få innført nye behandlinger  
og ført til økt samarbeid nasjonalt og inter-
nasjonalt. Det tar også kortere tid før nye kr-
eftmedisiner tas i bruk, sier professor Steinar 
Aamdal, ved Avdeling for kreftbehandling på 
Oslo universitetssykehus.

positive politiKeRe
I følge en undersøkelse som Oslo Cancer Clus-
ter gjorde blant Stortingspolitikerne før valget i 
2009 er samtlige politiske partiene positive til 
å innføre en såkalt ”second opinion-ordning”, 
lik den i Danmark og England. - Vi skal minne 
politikerne på deres løfter fra valgkampen i 
tiden fremover, sier Bjarte Reve, administre-
rende direktør i Oslo Cancer Cluster.

NoRge heNgeR bAKpå
De svenske forskerne Wilking & Jønsson 
kom i 2009 med en rapport som sammen-
lignet kreftpasienters tilgang på medisiner 
i ulike land i Europa. Rapporten fastslår at 
Norge fortsatt bruker mindre av flere typer 
kreftmedisiner enn mange andre land i 
Europa. I 2007 brukte Norge færre penger 
på kreftlegemidler per innbygger enn både 
Sverige og Finland, og langt mindre enn 
Danmark.

Photocureteknologien kan sørge for 
mer skånsom, treffsikker og effektiv 
diagnostikk og behandling av flere 
typer kreft.

Fotodynamisk teknologi (PDT) kan være løs-
ningen på mange medisinske behov, blant an-
net kreft. Siden Photocures teknologi ble opp-
daget i 1993 har det norske selskapet rukket å 
etablere seg som ledende på området.

Selskapet har flere produkter under utvikling 
(se faktaramme). Felles for disse er at de til-
fører et legemiddel til det rammede området, 
som senere aktiviseres med lys. Under diag-
nostisering vil kreftceller fremstå som sel-
vlysende når de blir eksponert for blått lys. 
Dette gjør det lettere både å oppdage og fjerne  
kreftceller.

Markedsdirektør Grete Hogstad kan fortelle 
at metoden både er treffsikker, skånsom og  
effektiv:

- Siden vi påfører legemidlene lokalt, og fordi 
kreftceller reagerer sterkere på legemiddelet 
og lyset enn de friske, rammes bare de syke 
cellene. Friske celler forblir intakt. På den må-
ten unngår pasienten mange av bivirkningene 
som er forbundet med alternative behandlings-
måter.

I tillegg til dette tar det altfor lang tid å innføre 
standard finansiering for sykehusene 
(DRG – diagnoserelaterte grupper). 
I fem år har Photocure hatt et produkt på mar-
kedet som finner mer kreft og gir mindre til-
bakefall, men sykehusene bruker det fortsatt 
i liten grad fordi det fremdeles ikke er innført 
finansiering. 

- I mange av våre ulike forskningsprosjekter 
har vi mottatt støtte fra virkemiddelapparatet 
(Forskningsrådet, Innovasjon Norge), men kun 
i prosjektenes tidlige faser. Når vi nærmer oss 
et ferdig produkt og de store kliniske studiene 
skal gjennomføres på mange pasienter, blir 
ikke de offentlige støtteordningene med len-
ger, sier Kjetil Hestdal, administrerende di-
rektør i Photocure. 

Forskningsrådet argumenterer med at det i slutt-
fasen ikke lenger kan kalles forskningsstøtte. 

- Det mest opplagte for oss er at når man først 
er med og støtter et prosjekt i tidlig fase, så 
bør man også etablere tilskuddsordninger i 
den meget kritiske og kostbare sluttfasen som 
kreves for at et produkt skal kunne godkjennes 
for salg, sier Hestdal.

En sinke
Det godkjente Photocure produktet sammen 
med blått lys (den såkalte blålysmetoden) opp-
dager flere tilfeller av blærekreft og reduserer 
tilbakefallsraten. Men til tross for at produktet 
fikk offentlig godkjenning for fem år siden og 
etterspørselen av produktet er stor blant spe-
sialister, har få pasienter fått tilgang til pro-
duktet.

En av årsakene til at blålysmetoden ikke er 
tilgjengelig for flere pasienter ennå, er at pro-
duktet mangler DRG-kode. En slik kode gjør 
at myndighetene dekker deler av kostnadene 
hver gang sykehusene bruker et produkt. 

I Norge går det i dag tre-fem år fra et nytt le-
gemiddel er godkjent for salg til forvaltnings-
organer har gjort sine analyser og finansie-
ringsordningen er på plass. 

- Kanskje vi burde gjøre som Tyskland, lage et 
fond hvor sykehusene kan få refundert utgifter 
til innovative medisiner? På den måten vil pa-
sienter få nytte av nye medisiner mens forvalt-
ningen får god tid til sine utredninger. 
Det må ikke bli slik at norske pasienter blir 
de siste i verden som får tilgang til innovative 

medisiner, særlig ikke når produktet til og med 
er forsket frem i vårt land med norsk forsk-
ningsstøtte av et norsk selskap, sier Hestdal.

Stopper opp
I de sykehusene hvor blålysmetoden alle-
rede er i bruk, finnes det flere eksempler 
på at helsepersonell ikke tilbyr pasientene 
preparatet. Det er ulik praksis fra sykehus 
til sykehus og det kan være tilfeldig hvilken 
behandling man blir tilbudt. 

Blålysmetoden krever samhandling mellom 
ulike sykehusavdelinger. Til tross for at Pho-
tocure har gjennomført grundig og gjentatt 
opplæring med sykehusenes helsepersonell, 
stopper likevel kommunikasjonen mellom 
avdelingene opp.
- Det vi ser er et symptom på at norske syke-
hus mangler nødvendig organisasjon og ledel-
se, og mye tyder på at dette ikke kun rammer 
vårt produkt. Dette er trist, siden flere kunne 
ha fått en mer nøyaktig diagnose og mer ef-
fektiv behandling ved bruk av blålysmetoden, 
sier Hestdal. 

Metoden
Kreft i urinblæren er den fjerde vanligste for-
men for kreft blant menn og den åttende van-
ligste kreftformen blant kvinner. For å oppdage 
kreftceller undersøkes urinblærens innside ved 
hjelp av et cystoskop, en slags tynn kikkert med 
en lyskilde. Til nå har kirurgene primært brukt 
hvitt lys til å lyse opp blæren. 

Blålysmetoden (som kombinerer blått lys med 
et diagnostisk legemiddel) får kreftcellene i 
urinblæren til å lyse rødt. Selskapet utvikler nå 
produkter for livmorhalskreft og tykktarmskr-
eft ut fra tilsvarende teknologi.

• Photocure ASA er et norsk farmasøy-
tisk selskap registrert på Oslo Børs. 
Selskapet utvikler og selger legemidler 
og medisinsk utstyr for fotodynamisk 
behandling og diagnostisering av kreft. 

• Photocure har utviklet to farmasøy-
tiske produkter for markedet: Det ene, 
for diagnostisering av blærekreft og 
det andre en krem for behandling av 
solskadet hud og visse typer hudkr-
eft. Kremen ble solgt til selskapet 
Galderma for 51 millioner euro høsten 
2009. I tillegg har selskapet utviklet en 
lampe som brukes i kombinasjon med 
denne kremen.

• Photocure jobber nå med ut-
viklingen av Cevira™ for behandling 
av forstadier til livmorhalskreft og 
Lumacan™ for påvisning av kreft 
i tykktarmen, og har i tillegg flere 
hudprodukter under utvikling, blant 
annet et mot kviser, Visonac™. 

• Gjennom verdensomspennende 
studier testes produktene kontinuerlig 
for nye indikasjoner, og målsetningen 
er å utvikle et utvalg av nye produkter 
og teknologier.

www.photocure.no

Norge vil ha avansert forskning, men så snart et produkt nærmer seg 
godkjennelse og klart for salg, endres myndighetenes vilje til å gi støtte, 
sier administrerende direktør i Photocure, Kjetil Hestdal.

Bildet viser et operasjonsrom, der man ser undersøkelsen av urinblæren på skjermen. Blæren til venstre viser 
mistanke om carcinoma in situ (CIS) i vanlig hvitt lys. Bildet til høyre er den samme blæren der Photocures 
legemiddel er brukt sammen med blått lys (blålysmetoden). Kreftcellene lyser rødt.

TrENGEr STøTTE 
I SLuTTfASEN

BEHANDLEr 

KrEfT 
MED LyS
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MORGENDAGENS 
KReftbehANDliNg & 
DiAgNostiKK

Clavis Pharma har utviklet et nytt legemiddel som har potensial til 
å forbedre behandlingen av kreft i bukspyttkjertelen. Dette ligner på 
andre legemidler på markedet, men Clavis Pharmas nye oppdagelse 
er ikke avnhengig av en spesiell transportør på kreftcellenes overflate 
for å virke. I samarbeid med Clovis Oncology gjør de nå kliniske under-
søkelser i fase II. Nå gjennomføres en stor undersøkelse i fase III i 19 
land. For mer informasjon: www.clavispharma.com

Lytix Biopharma har utviklet et legemiddel som har evnen til raskt å 
drepe kreftceller, også de som er motstandsdyktige mot annen terapi. 
Legemiddelet dreper kreftcellene ved å aktivisere immunforsvaret, og 
i dyremodeller fører også metoden til en beskyttende effekt mot nye 
svulster. En klinisk fase I studie pågår nå ved Oslo universitetssykhus, 
Radiumhospitalet og ved Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Denne studien 
vil undersøke sikkerhet, tolerabilitet og effekten av behandlingen når den 
injiseres direkte til svulster som er tilgjengelige gjennom huden.
For mer informasjon: www.lytixbiopharma.com

Behandling - Generell kreft

Behandling - Bukspyttkjertelkreft

Blant Oslo Cancer Clusters medlemmer er det nærmere 50 nye produkter 

og behandlingsmetoder til utprøving. Alt fra blått og rødt lys til kumelk 

og genetisk kartlegging brukes i de nyskapende behandlingene. 

Balter Medical har utviklet en ny metode for diagnostisering av hudkreft. 
Diagnostiseringen gjøres ved å ta en mengde bilder med en optisk skan-
ner. Gjennom en prosessering av bildene kan man trekke ut informasjon 
om tilstanden i huden. Teknologien er relativt ny og ennå ikke ferdig 
utprøvd. Studier som tilsvarer fase II studier, pågå ved Haukeland sykehus, 
Mayoklinikken i USA og ved Norwich sykehus i England.
For mer informasjon: www.baltermedical.com 

fAseR
Nye behandlinger testes oftest i flere 
forskjellige faser. Hver ny fase avhenger 
av og bygger videre på resultatene fra 
foregående faser. Pasienter kan inngå 
i forsøk i forskjellige faser avhengig av 
deres helsetilstand, krefttype og sykdom-
mens stadium. Det er vanligst å dele de 
kliniske studiene inn i faser kalt I, II, III og 
IV. Ved slutten av fase III har man normalt 
tilstrekkelig dokumentasjon for 
å få myndighetsgodkjenning.

DiaGenic har utviklet en test som kan påvise brystkreft på et tidlig stadium 
ved hjelp av en enkel blodprøve. Disse testene blir nå markedsført i Europa 
og inngår også i lokale kliniske studier. I fjor ble de kåret til årets mest 
innovative selskap av Norges forskningsråd og 1000 næringslivsledere.
For mer informasjon: www.diagenic.com

Diagnostikk - Brystkreft

Photocure utvikler en blålysmetode som kan gjøre det lettere å undersøke 
pasienter med mistanke om tykktarmskreft. De kan vise til gode resultater fra 
en fase I/II studie for diagnostisering av tykktarmskreft. Metoden går ut på at en 
kapsel frigjør et legemiddel i tykktarmen etterfulgt av blålysinspeksjon. Diagnos-
tikkverktøyet tilsvarer metoden de bruker for diagnostikk av blærekreft.
For mer informasjon: www.photocure.com

Diagnostikk - Tykktarmkreft

Biotec Pharmacon ASA har utviklet et medikament som består av karbohydrat 
fra celleveggen til vanlig bakergjær (beta-glukan). Beta-glukanet påvirker cellene 
i immunsystemet, og øker derfor effekten av den alminnelige antistoffbehand-
lingen som brukes i en rekke ulike kreftformer. Beta-glukan setter immunforsvaret 
i bedre i stand til å bekjempe kreftcellene i denne formen for immunoterapi. 
Medikamentet er testet i fase I/II studier mot brystkreft, lymfekreft, og neuroblas-
toma. For mer informasjon: www.biotech.no

Behandling - Bryst- og lymfekreft og 
neuroblastoma NorChip har utviklet en test som avdekker forstadier til livmorhalskreft. 

Den diagnostiske testen identifiserer kreftfremkallende aktivitet i celleprø-
ver fra livmorhalsen. Rettighetene til testen er solgt i 150 land, og brukes 
i Norge i dag av sykehus i Tromsø, Ålesund, Lillehammer, Drammen og 
Fredrikstad. Fra og med mandag 15. mars ble testen også tilgjengelig i 
Storbritannia for alle kvinner som ønsker en tidlig og nøyaktig diagnose i 
forhold til risiko for utvikling av livmorhalskreft. 
For mer informasjon: www.norchip.com

Diagnostikk - Livmorshalskreft

Algeta har utviklet en helt ny type legemiddel som dreper kreft som har spredd 
seg til skjelettet. På grunn av legemiddelets begrensede rekkevidde når det 
bare til området av skjelettet hvor kreftcellene vokser. Nå gjennomføres en stor 
undersøkelse i fase III i 19 land. Dette har vist seg å forlenge livet for pasienter 
med prostatakraft som har spredning til skjelettet. 
For mer informasjon: www.algeta.com

Clavis Pharma har videreutviklet den mest brukte cellegiften i behandling av 
akutt blodkreft ved å tilsette en fettsyre som blant annet finnes i margarin-
produkter. Fettsyren gjør at legemiddelet lettere kan trenge inn i kreftcellene. 
Selskapet har avsluttet en klinisk fase II studie, som viser at  legemiddelet er 
betydelig mer effektivt enn dagens behandlingsalternativer for pasienter som 
allerede er behandlet to ganger tidligere. 
For mer informasjon: www.clavispharma.com

PCI Biotech har utviklet et lyssensitivt stoff som i kombinasjon med rødt laserlys 
gjør noen cellegifter mange ganger så effektive. Nå testes stoffet ut i en fase I/
II studie ved University College Hospital i London, blant annet på brystkreft og 
kreft i hode og halsregionen. Resultatene fra studien er oppsiktsvekkende, så 
langt har alle svulstene som har blitt belyst forsvunnet. En fase II studie er under 
planlegging. For mer informasjon: www.pcibiotech.com

Behandling - Hode-, hals- og brystkreft

Algeta startet nylig en fase II studie for behandling av pasienter med brystkreft. 
Deres hovedprodukt er en ny generasjon kreftmedisin basert på radium-223, som 
allerede har vist lovende resultater for prostatakreft. Nå skal Algeta utforske hvor-
vidt legemiddelet kan overføres på andre kreftformer, og først ute er brystkreft.
For mer informasjon: www.algeta.com

Behandling - Brystkreft 

Firmaet Axcentua har utviklet et syntetisk molekyl som utvikler substanser 
som angriper kreftceller, samtidig som det lar normale celler være i fred. I 
disse dager starter Karolinska Sjukehuset i Stockholm med kliniske tester av 
behandlingsformen på pasienter med bukspyttkjertelkreft. Kreftformen har 
svært høy dødelighet. 90 prosent av pasientene dør innen et år etter at de 
har fått diagnosen. For mer informasjon: www.axcentua.com

Behandling - Bukspyttkjertelkreft 

Behandling - Blodkreft

Behandling - Skjelettkreft 

Diagnostikk - Hudkreft

Photocure utvikler en metode til fotodynamisk behandling av forstadier 
til kreft på livmorhalsen. Kliniske resultater fra 35 pasienter behandlet i 
Oslo viste at behandlingen var vellykket hos 73 prosent av pasientene 
med moderate celleforandringer. 38 prosent av pasientene med alvorlige 
celleforandringer responderte positivt på behandlingen. Lokal kirurgi er 
dagens standardbehandling, men dette medfører økt risiko for kompli-
kasjoner som blødning, infeksjon, arrdannelse og for tidlige fødsler ved 
senere graviditeter. Det er derfor et medisinsk behov for en ikke-kirurgisk 
behandling av forstadier til kreft på livmorhalsen.
For mer informasjon: www.photocure.com

Behandling - Livmorhalskreft
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OslO cancer cluster

jobbeR foR beDRe 
KReftbehANDliNg

tiD og KostNADeR foR utviKliNg Av Nye meDisiNeR

Kommersialisering, det vil si å omgjøre den gode 
kreftforskningen som foregår i Oslo-regionen, 

til bedre kreftbehandling for pasienter, er hovedfor-
målet til Oslo Cancer Cluster, sier styreleder Jónas 
Einarsson.
På få år har Oslo Cancer Cluster tiltrukket seg forsk-
ningsgiganter fra hele verden. Men Oslo Cancer 
Cluster er unntaket som bekrefter regelen for utvik-
ling av bioteknologi. 

Få patenter
Helserelatert bioteknologi er et forskningsområde 
hvor Norge hevder seg internasjonalt. Antall biole-
gemiddelprosjekter under utvikling i Norge ligger i 
dag på syvende plass i Europa, og næringsklyngen 
er blant de beste i verden på kreftlegemiddelutvik-
ling. Imidlertid har Norge, sammenlignet med an-
dre land, en lav grad av kommersialisering av forsk-
ningsresultater. Andelen søkte patenter ligger langt 
under hva forskningsinnsatsen tilsier. Sammenlignet 
med antallet patentsøknader for bioteknologi i Sve-
rige og Danmark, er den norske patentstrømmen 
kun en fjerdedel.

Einarsson mener dette er en kultur som må snus:
- Både Sverige og Danmark har en lang tradisjon for 
å tenke kommersialisering sammen med forskning. 
I Norge har det vært lite kommersielt samarbeid 
mellom universiteter, helseforetak og næringsliv 
knyttet til forskning. Det ligger derfor et uforløst 
potensial i Norge, men for å korte ned på denne 
tiden må man være systematisk fra dag en. Når 
forskeren får en idé som kan bli ny behandling eller 
diagnostikk, må vi ha et velfungerende system for 
utprøvende behandling, sier Einarsson.

Langvarig støtte
Finansiering i tidlig fase er et problem i Norge, større 
enn i mange land, mener Ingrid Alfheim, adminis-
trende direktør i Bio Medisinsk Innovasjon AS (BMI). 

 

Oslo Cancer Cluster-medlemmet BMI er etablert for 
å sette økt fokus på kommersialiseringen av biome-
disinske prosjekter. Alfheim mener at biomedisinske 
innovasjonsselskaper i Norge kan bli flinkere til å 
profesjonalisere forretningsutviklingen. 

- For å høyne verdien av biomedisinske innovasjo-
ner i tidlig fase og utvikle prosjektene til interes-
sante investeringsobjekter, må man profesjonali-
sere forretningsutviklingen og gjøre det enklere å få 
etablert og finansiert utvikling innenfor kompetente 
miljøer. Forskerne må bli flinkere til å spørre hvor 
behovet ligger og hvilken sykdom dette skal brukes 
mot. Da vil man spare en del tid, sier Alfheim.

Hun mener at Oslo Cancer Cluster kan spille en viktig 
rolle i denne sammenheng.
- De kan etablere arenaer for møte mellom akademi 
og etablert industri, men også mellom gründerbedrif-
ter og industri. De bidrar også med informasjon om 

hvor mye spennende som skjer og hvor langt frem-
me norsk forskning er internasjonalt, sier Alfheim.

Samarbeid
Medlemskapet i Oslo Cancer Cluster betyr mye for små 
medlemmer. Algeta er et av Oslo Cancer Clusters nær-
mere 60 medlemmer.. Det norske selskapet fikk i fjor 
en rekordavtale verdt 4,8 milliarder kroner med Bayer. 
For det lille selskapet betyr klyngen utrolig mye.

- Mindre byråkrati, dyrkning av den gode ideen, 
enklere og bedre såkorn-finansiering fra statlige 
midler i tidlig fase må til for å få til kommersiali-
sering. Her kan Oslo Cancer Cluster bearbeide be-
vilgende og byråkratiske myndigheter til å skape et 
bedre og enklere klima for gründere, sier Øyind S. 
Bruland, professor i klinisk onkologi.

Photocure var en av initiativtakerne for Oslo Cancer 
Cluster. Dette gjorde de fordi de så nytten av en felles 
møteplass for bedrifter som jobber innenfor utvikling 
og kommersialisering av kreftmedisiner i Norge. 

- Det vi opplevde var at kreftforskningen mangler 
rammebetingelser for å få til de avgjørende slutt-
studiene. Myndighetene ser på det vi gjør som en 
utgift og glemmer at de vil spare helsepenger på 
sikt, sier administrerende direktør Kjetil Hestdahl.

Han tror Oslo Cancer Cluster kan bidra til å samle inn 
informasjon på tvers av bedriftene og synliggjøre hva 
som skjer overfor politikere og beslutningstakere.
- Dette er noe vi som en liten bedrift ikke har mulig-
heten til å gjøre, men som en sammenslått organis-
asjon har vi store muligheter, sier Hestdahl.

Det tar gjennomsnittlig 13 år og opp imot 4-6 milliarder 

kroner fra en forsker får en idè til en medisin er på 

markedet. Dette vil Oslo Cancer Cluster gjøre noe med.

Styreleder i Oslo Cancer Cluster,  Jonás Einarsson, mener den norske kulturen må snus. - Når forskeren får en idè som kan bli ny 
behandling eller diagnostikk, må vi ha et velfungerende system for utprøvende behandling, sier han.

• Abbott Norge AS
• Affitech AS
• Algeta AS
• Amgen Norge AS
• Astra Zeneca AS
• A-Viral ASA
• Axentua AB
• Balter Medical
• Bayer Health Care
• BerGenBio AS
• Biomolex AS
• Biotec Pharmacon ASA
• Birkeland Innovasjon AS
• Biomedisinsk Innovasjon AS (BMI)
• Bristol-Myers Squibb Norge
• Clavis Pharma ASA
• Dako Norge AS
• DiaGenic ASA
• Drug Discovery Laboratory AS
• Epitarget AS
• Folkehelseinstituttet,avd. for bio-
 farmasøytisk produksjon
• GlaxoSmithKline AS
• HUNT Biosciences AS
• Immunicum AB
• Innovasjon Norge, Oslo & Akershus
• Kreftforeningen
• Kreftregisteret
• Link Medical Research AS
• Lytix BioPharma AS
• MedCoast Scandinavia
• Medinnova AS
• MSD Norge AS
• NorChip AS
• NordicNeuroLab AS
• Norges Veterinærhøgskole
• Novartis Oncology
• OptiNose AS
• Oslo universitetssykehus
• Pattern Solutions AS
• PCI Biotech AS
• Pfizer AS
• PhotoCure ASA
• PubGene AS
• Radiumhospitalets Forskningsstiftelse
• Radiumhospitalets Legater
• Roche Norge AS
• Sanofi Pasteur MSD
• Sanofi-Aventis Norge
• SINTEF Helse
• SiRNAsense AS
• Skannex
• Stavanger universitetssykehus
• Stricent AB
• Swedish Orphan AS
• TFS - Trial Form Support
• Universitetet i Oslo
• Vaccibody AS

Medlemmer: Oslo Cancer Cluster

- Vår risikokapital er så lite 
orientert mot vår sektor. Vi 
har ikke hatt noen tradisjonell 
industri på dette området, og 
derfor har mye utenlandsk 
kapital fått glede av norske 
forskningsfunn, sier Alfheim.

Target discovery

Varierer

Drug discovery
/delivery

Ca. 3 år
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millioner NOK

Ca. 1,2 
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Ca. 370 
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Ca. 760 
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Ca. 1,1 
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Ca. 1 ,4 
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Ca. 260 
millioner NOK

Ca. 3 år Ca. 3 år Ca. 3 år Ca. 3-4 år

Preclinical Fase I Fase II Fase III (Fase IV)
Marketing 
and sale

Ca. 10-15 år

target discovery: Kartlegging av ”angrepspunkt” 
for nye medisiner (drugable targets)

drug discovery/delivery: utvikling av virkestoff til 
definerte ”angrepspunkt”/levering av virkestoff til 
”angrepspunkt”

Preklinisk fase er utprøving av virkestoff eller tekno-
logi i laboratorium før det utprøves i mennesker.

Fase i er første utprøving i mennesker, og i denne 
fasen vurderes legemidlets (virkestoffets) sikkerhet, 
toleranse og dosering. 

Fase ii er såkalt terapeutisk undersøkende fase, 
der man først og fremst ser på den medisinske 
virkningen av legemidlet hos pasienter.

Fase iii er såkalt terapeutisk bekreftende fase, og 
søker å bekrefte at legemidlet er sikkert og effektivt 
ved den aktuelle sykdom og den aktuelle pasient-
gruppe. Ved slutten av et fase III studie anses det at 
man normalt har tilstrekkelig dokumentasjon for å få 
myndighetsgodkjenning av legemidlet.

Fase iV starter etter at legemidlet er godkjent hos 
myndighetene. I denne fasen fortsettes innsamling 
av data om sikkerhet og effekt, og det gjøres 
helseøkonomiske studier av legemidlet. 
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utvikler morgendagens

kreftmedisin
Novartis Onkologi er nest størst i Norge på utvikling av 
kreftmedisin og selskapet bruker store deler av inntektene 
årlig på forskning og utvikling. 

– Vi vil være en god samarbeidspartner for sykehus, forskere og leger for at vi 
sammen skal kunne utvikle morgendagens kreftmedisin på beste måte, sier Jens 
Bjørheim i Novartis Onkologi. 

Som global bedrift har Novartis et unikt og stort fokus på forskning innen onkologi. 
– I Norge har vi 13 pågående studier innen kreftmedisin og rundt hundre pasienter er 
involvert i disse studiene, som for det meste foregår i Oslo, men sykehusene i Bergen 
og Trondheim er også med, forteller nordisk medisinsk rådgiver i Novartis Onkologi, 
Jens Bjørheim. 

20 mill til forskning i Norge
Novartis Onkologi har pågående forskningsprosjekter innen de fleste store kreftdiag-
nosene, som leukemi, brystkreft, lungekreft og lymfekreft. Selskapet har også vært 
bevisst på å ta de små pasientgruppene på alvor, et av prosjektene som er oppstarts-
fasen nå er forskning på nevroendokrine tumorer (NET). NET er en gruppe sjeldne 
kreftsykdommer i lunge og tarm som rammer 40-50 nordmenn hvert år. Novartis 
håper å kunne lansere en ny medisin mot NET i løpet av de neste to årene. 

– Hvert år går 17 prosent av Novartis inntekter videre til medisinsk forskning og i 
Norge utgjør dette 20 millioner kroner årlig, forteller Anna-Lena Engwall i Novartis, 
sjef for onkologiavdelingen i Norge.

15 år fra ide til medisin
Det tar ti til 15 år fra ideen om en kreftmedisin oppstår til den er i produksjon som 
godkjent legemiddel og dette kan koste opptil en milliard dollar. Utviklingen av et 
nytt legemiddel starter ofte med tester av tusenvis av ulike stoffer og til slutt gjenstår 
ett stoff - den ferdige kreftmedisinen. 

– Nyere kreftforskning har gitt oss bedre innsikt i de prosesser som fører til kreftutvik-
ling. Behovet for nye kreftmedisiner er nå stort fordi den kunnskapen vi har tilegnet 
oss om kreftutvikling har avslørt at det finnes en rekke angrepspunkter for kreftbe-
handling og at ulike pasienter kan dra nytte av ulik medisinsk behandling.  Det er 
viktig at onkologer og legemiddelbransje samarbeider godt slik at vi lettere treffer 
spikeren på hodet i utviklingen av framtidens kreftbehandling, sier Jens Bjørheim. 

for mer informasjon, ring: 23052000 eller se: www.novartis.no

Spennende samarbeidspartner: I Norge har Novartis 13 studier innen kreftmedisin. Hvert 
år bruker selskapet 20 millioner kroner på forskning i Norge, forteller Anna-Lena Engwall, sjef 
for onkologiavdelingen i Novartis og rådgiver Jens Bjørheim.
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Marerittet begynte lille julaften 2004. Anbjørg 
Sætre Håtun våknet av en telefon fra Ullevål 

sykehus. ”Vi beklager at du får denne her beskjeden 
nå rett før jul men det er funnet hissige celleforand-
ringer i det ene brystet ditt. Det kan være bryst-
kreft,” sa legen i andre enden.
 
- Fra jeg fikk den telefonen og fram til jeg var ferdig 
behandlet i oktober - altså ni måneder senere – sto 
kroppen min i kronisk alarmberedskap, forteller hun. 

Stille kamp
Utredningsfasen var komplisert og kronglete. Hun 
fikk stadig nye beskjeder. Lenge var det mistanke 
om kreft i begge brystene. I en peride på tre må-
neder måtte hun igjennom fire operasjoner før et-
terbehandlingen kunne bestemmes.

- Jeg vil beskrive den tiden hvor jeg var under ut-
redning som å være i en krigssone. Du vet at du 
kan bli angrepet fra alle kanter, uten mulighet til å 
forsvare deg. Uten å vite hvor neste angrep kommer 
fra. Og uten å vite om det i hele tatt kommer. Det 
er en tilstand som skaper stor fortvilelse og stress, 
forklarer Anbjørg.

I perioder var hun så syk at hun ikke klarte å jobbe. 
Gradvis fikk hun innsikt i hva kampen mot sykdom 
egentlig er.

- Det er en stille kamp, som i stor grad er usynlig. En 
kamp som nesten ingen ser eller hører. Og som få 
applauderer. For du får ikke ros fra sjefen. Du får ikke 
opprykk i gradene. Og du får definitivt ikke lønnspå-
legg, når du er syk. Allikevel er det kanskje den tøf-
feste kampen du kan bli satt til å kjempe, sier hun.

Tømte lageret
Hele det året hun ble operert og behandlet for kreft, 
var hun programleder for Puls på NRK. 

- Hver mandag pyntet jeg meg i fargerike klær, tok 
på rød leppestift og snakket om helse på tv. Jeg 
hadde fire operasjoner den vinteren jeg ble utre-
det for brystkreft og jeg husker ennå at jeg så og si 
nesten gikk rett fra narkose og dagkirurgi på Ullevål 
Sykehus til å lede Puls på NRK.

- Hvorfor fortsatte du i jobben?

- Jeg gjorde det ikke for å være flink pike, eller fordi 
jeg hadde ansvarsfølelse for Puls eller NRK. Men rett 
og slett fordi jeg ville gjøre noe som jeg følte jeg 
hadde kontroll over. Jeg ville gjøre noe jeg kunne 
og likte å holde på med. Noe jeg mestret. I løpet av 
det året tenkte jeg mange ganger: ”Jøss, så mye en-
ergi jeg egentlig har. Jeg klarer å kombinere tv-jobb 
med operasjoner og kreftbehandling og trening og 
selskaper og legekonsultasjoner og ja – gi meg hva 
som helst. Jeg takler det!”

Nå, fem år etterpå, vet hun at det energilageret ikke 
er utømmelig. Hun vet at det å være langvarig og 
alvorlig syk er en enorm påkjenning for kroppen. 

Stressmestring
Fatigue er en kjent senvirkning av kreftbehandling. 
I dag er Anbjørg overbevist om èn ting:

- Viktigheten av å hvile og å hente seg inn igjen når 
man opplever en livskrise,kan neppe overvurderes. 
Og så er det viktig å huske på at også lystbetonte 
aktiviteter tar krefter. Vi kan ha det gøy i en situ-
asjon, men allikevel bli utslitt. Fordi stressbered-
skapen gjør oss i stand til å prestere, selv om vi 
egentlig ikke har kapasitet til det. Det som da skjer 
er at alarmberedskapen vår blir stående på full guffe 
og kamuflerer kroppens signaler om å ta det med 
ro, sånn at vi presterer selv om vi går på sparebluss, 
forklarer hun.

Hadde hun kunne velge på nytt igjen, så ville hun 
ha brukt tiden på å lære om stressmestring isteden-
for å jobbe da hun ble behandlet for brystkreft. 
Dette er en idé som allerede har blitt realisert andre 

steder i verden, for eksempel i USA. Her har de eta-
blert såkalte Stress-reduction Clinics, hvor de tilbyr 
kronisk syke pasienter kurs i stressreduksjon, som 
et supplement til annen behandling ved sykehuset. 
I Norge har man også begynt å se i samme retning. 
Kreftforeningen tilbyr nå for eksempel mestrings-
kurset ”Livslyst - når det røyner på, oppkalt etter 
Anbjørgs bok, Livslyst. 

Den viktigste oppgaven
- Etter min mening så er verktøy for å lære å hånd-
tere stress, den viktigste tilleggsbehandlingen man 
kan gi pasienter som er alvorlig syke, sier hun.

For å takle stresset ga Anbjørg seg en viktig opp-
gave: ”Anbjørg, du må lære deg å akseptere det du 
allikevel ikke kan forandre.”

- Det at jeg hadde fått kreft kunne jeg ikke forandre 
på. Jeg kunne fortvile så mye jeg ville - og det er 
selvfølgelig lov å fortvile – men jeg kunne ikke knip-
se med fingrene. Og derfor jeg ble jeg også tidlig 
opptatt av at jeg ikke måtte bli værende i fortvilel-
sen. For det å bli værende i fortvilelse over forhold 
som man allikevel ikke kan forandre det, det skaper 
bare stress, sier hun.

Stolt av seg selv
Anbjørg liker ikke å si at hun vant over kreften. For 
i en slik kamp så er det langt i fra slik at hvis man 
bare kjemper hardt nok, så overvinner man sykdom.
 
- Det er ikke slik at den som er sterkest, er den 
som ”vinner kampen” og at den som er svakest er 
den som ”taper”. Det å bruke begreper som ”vant 
over” eller ”tapte mot” sykdom er egentlig helt feil, 
synes jeg. Det er ord som gir sterke assosiasjoner til 
prestasjon og belønning i forhold til egen innsats. 
Først og fremst handler kampen mot sykdom om å 
kjempe mot indre stress, fortvilede tanker og fryk-
ten for hvordan det vil gå.

Hun mener at alle som strever i møte med sykdom 
har all grunn til å være stolt av seg selv. 

- Og da mener jeg inderlig, oppriktig og med hele 
sitt hjerte, grundig stolt av seg selv, sier hun.

veieN 
tilbAKe
NRKs Anbjørg Sætre Håtun gleder seg over å være frisk etter  

brystkreften. Nå reiser hun Norge rundt og holder foredrag 

om hvordan møte og mestre stress knyttet til sykdom.

Anbjørg Sætre Håtun (født 1972) er 
journalist og har jobbet med helse 
som stoffområde i ti år, mest kjent 
som programleder for helsemagasinet 
Puls på NRK.

- Vinteren 2004 fikk hun livet snudd på 
hodet da hun ble rammet av brystkreft. 
I løpet av de påfølgende årene tok 
Anbjørg i bruk ulike teknikker for hvordan 
mestre de utfordringene hun sto overfor. 
Høsten 2008 kom hennes erfaringer ut i 
bokform, da hun ga ut Livslyst 
(Aschehoug 2008).

- Anbjørg har tidligere vært kreativ 
redaktør for Frisk året rundt (Cappelen 
2004). Hun er fast helseskribent for 
Kamille og leverer jenvlig kronikker og 
spalter til aviser. Anbjørg holder også 
foredrag om stressmestring. Hun jobber 
med en ny bok om samme tema som 
skal utgis på Gyldendal forlag.

Vardesenteret for 

KReftRAmmeDe 
og påRøReNDe
Et landsdekkende tilbud til kreftpa-
sienter og familie, som bl.a omfatter 
informasjon, kostholdsveiledning, kurs, 
rehabilitering og trening. Senteret er et 
samarbeid mellom Kreftforeningen og 
Oslo universitetssykehus, og ligger på 
Radiumhospitalet.

Har du spørsmål om kreft?
Ring Kreftlinjen på telefon 800 48 210 

den stille kampen. -Først og fremst handler kampen mot sykdom om å kjempe mot indre stress, fortvilede tanker og frykten for hvordan det vil gå, sier Anbjørg Sætre Håtun.

Fakta: Anbjørg S. Håtun

- Det som skjedde med meg, 
var at jeg fikk en langvarig 
utmattelse - såkalt fatigue - 
etter at brystkreftsykdommen 
var ferdigbehandlet og jeg ble 
friskmeldt, sier hun.

Når kartet ikke 
stemmeR 
meD teRReNget
Kreftforeningen har utviklet kurs-
tilbudet “Livslyst – når det røyner på” for 
kreftpasienter og pårørende. Hensikten 
med kurset er å gi kunnskap om 
hvordan tankene påvirker oss, og 
kjennskap til praktiske metoder for 
lettere å kunne håndtere og 
kontrollere hverdagen. 

For mer informasjon, 
www.kreftforeningen.no

ViSSte du at: Seks av ti overlever
Mer enn seks av ti som får kreft overlever i dag, mot tre av ti for 40 år siden. Det vil si at flere klarer å leve med sykdommen, samtidig som flere klarer å kvitte seg helt med den. Det viser nye tall fra Kreftregisteret.

I tillegg til høyt blodtrykk hadde Larsen også 
vært plaget av svimmelhet, derfor tok legen 
ekstra blodprøver av henne og oppdaget et 
alarmerende høyt innhold av hvite blodlege-
mer i blodet hennes. 

– Den 13. desember 2007 på ettermiddagen 
fikk jeg telefon på jobben med beskjed om 
at jeg hadde en sjelden form for blodkreft. 
Beskjeden kom som lyn fra klar himmel, 
forteller Bente Larsen. 

Hun fikk diagnosen kronisk myelogen 
leukemi (KML), en sykdom som rammer 
mellom 40 og 60 nordmenn hvert år. 

Krefttypen skyldes en ikke arvelig genetisk 
feil i et kromosom, det såkalte Philadelphia-
kromosomet. På dette kromosomet dannes 
et unormalt gen hos KML-pasienter, som 
fører til at de hvite blodlegemene deler seg 
ukontrollert. Tidligere var prognosene til 
KML-pasienter svært dårlige. 

Da Larsen fikk diagnosen var forskere ved 
Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet i 
gang med et eget studie initiert av Novartis 
på KML. Overlege Tobias Gedde-Dahl ledet 
studiet og inviterte Larsen til å prøve ut en 
ny type medisin som går rett til kilden av kr-
eftsykdommen; Novartis-medisinen påvirker 
et protein som med genetisk feil overprodu-
serer hvite blodlegemer.
– På sykehuset fikk jeg grundig informasjon, 
ble godt tatt vare på og følte meg veldig 

trygg på at dette ville gå bra. Behandlingen 
bestod av fire piller hver dag: to kapsler om 
morgenen og to kapsler om ettermiddagen. 
Kreftbehandlingen foregikk med andre ord 
hjemme hos meg selv og uten cellegift og 
smertefulle behandlinger, forteller Larsen.

Hele tiden har hun respondert bra på 
medisinene og i begynnelsen ble de hvite 
blodlegemene i blodet halvert ved hvert 
legebesøk.

Holder balansen
Det har gått to og et halvt år siden hun fikk 
diagnosen. De daglige fire tablettene må hun 
gå på hele livet. Medisinen holder sykdom-
men til kreftpasientene i sjakk. Fra å være 
en kreftsykdom med dårlige prognoser har 
de nye medisinene gjort KML til en kronisk 
kreftsykdom som man kan leve godt med og 
fortsette sitt vanlige hverdagsliv. 

For å få full effekt av behandlingen må 
tablettene taes på bestemte tidspunkter to 
ganger daglig og pasientene må også unngå 
mat to timer før de tar tablettene og en time 
etter. Derfor starter Larsen dagen med å 
medisinere seg klokka 06.00 hver dag.
– De eneste bivirkningene jeg har opplevd 
med kreftsykdommen er at jeg har fått nor-
malt blodtrykk igjen, smiler Bente Larsen. 

Hele tiden har hun vært i arbeid som pro-
duktsjef i et firma som importerer tilset-
ningsstoffer og ingredienser til næringsmid-
delindustrien. Og hele tiden har hun fortsatt 
å leve det gode hverdagslivet og pleie sine 
store lidenskaper: seiling og å diske opp 
gourmetmiddager for familie og gode ven-
ner. Med hjem og båt i Drøbak består fritiden 
fra april til oktober hvert år hovedsakelig 
av seiling. Sommeren 2008, et halvt år etter 
hun fikk diagnosen, la hun ut på seks ukers 
seiltur til sin fødeby Trondheim sammen 
med ektemannen. 

– Da jeg fikk vite at jeg hadde kreft bestemte 
jeg meg for å fortsette å leve så normalt som 
mulig. Jeg nyter livet, sier Bente Larsen. 

Lever godt med kreft
I desember 2007 skulle Bente Larsen (52) til legen for å kontrollere et høyt blodtrykk. Ved en tilfeldighet 
ble det oppdaget at Larsen var kreftsyk med en sjelden form for leukemi. Den rette medisinen fant hun 
i et forskningsprosjekt. 
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Lever normalt: Bente Larsen fikk diagnosen kronisk myelogen leukemi for to og et halvt år siden. Nå deltar hun i et Novartis-studie som blant annet gjennomføres på Oslo universitetssykehus  
– Rikshospitalet og kan leve et normalt liv. 

Philadelphia kromosomet: Slik oppstår kronisk myelogen leukemi.

for mer informasjon, ring: 23052000 
eller se vår webside: www.novartis.no
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InnOvasjOnsparken på ullern:

sAmleR Alt 
uNDeR ett tAK

Innovasjonsparken vil som verdens første bygg forene 

klinisk kreftforskning, bioteknologibedrifter innen kreft 

og en videregående skole med spesialisering i blant 

annet realfag og entreprenørskap. 

all erfaring og forskning viser at en samlokali-
sering av de enkelte elementer i et cluster (en 

klynge) gir betydelige synergieffekter. Oslo Cancer 
Cluster og Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS 
(OCCI) planlegger derfor å etablere en Innovasjons-
park som kombinerer næring, utdannelse og 
forskning. Parken vil ligge i umiddelbar nærhet til  
Kreftklinikken på Radiumhospitalet og Institutt for 

Kreftforskning. Den vil dessuten bli integrert med 
Ullern videregående skole. 

- Vi vet at for å få frem nye effektive kreftmedisiner 
trengs det et samspill mellom en lang rekke aktører, 
og det at disse er lokalisert på et begrenset geogra-
fisk område, tror vi er viktig for å lykkes, sier Ansgar 
Gabrielsen, daglig leder for prosjektet OCCI AS.  

Samlokalisering
Det er ikke et særnorsk fenomen at man nå i større 
grad prøver å lage fysisk infrastruktur som gjør det 
mulig med tett interaksjon mellom forskning og 
klinisk virksomhet. 

I Stockholm, for eksempel, har politikerne valgt å 
regulere inn et lignende innovasjonssenter nært 
inntil det nye sykehuset som nå bygges i regi av 
Karolinska sykehus. 

- Vi er svært tilfreds med at også norske politike-
re både i Oslo og på nasjonalt nivå har vist stort 
engasjement for å realisere denne satsingen, sier  
Gabrielsen om parken som skal forene klinisk kreft-
forskning, bioteknologibedrifter innen kreft og en 
videregående skole.

- Vi vet at for å få frem nye effektive kreftmedisiner trengs det et samspill mellom en lang rekke aktører, og det at disse er lokalisert på et begrenset geografisk område, tror vi er viktig for å lykkes, sier Ansgar Gabrielsen, daglig leder for prosjektet OCCI AS  (innfelt). 

Best i klassen
Den skolefaglige avtalen 
mellom Ullern videregående 
skole og Oslo kommune 
vekker allerede internasjonal 
oppsikt.

Ullern videregående skole, Utdanningsetaten i Oslo 
og Oslo Cancer Cluster Innovation (OCCI) har inngått 
en skolefaglig avtale som vil bidra til et toppkom-
petent fagmiljø og høy kvalitet i opplæring og un-
dervisning for elever på Ullern videregående skole. 

Samarbeidsavtalen som allerede er i gang har som 
mål å legge til rette for et tett samarbeid mellom 
forskning, utvikling, utdanning og næringsliv. I 2013 
skal Ullern vgs samlokaliseres med forskning og 
næringsliv i en ny innovasjonspark. 

Unikt
- Samarbeidet mellom Oslo Cancer Cluster og 
Ullern videregående skole er unikt, ikke bare i norsk 
sammenheng. Det å integrere forskning, nærings-
utvikling og utdanning under samme tak i et inno-
vasjonssenter - er en vinneroppskrift, sier Helge 
Halvorsen, seniorkonsulent i NHO, som har deltatt i 
prosessen med å få landet den skolefaglige avtalen.

Rektor ved skolen, Pål Riis, har allerede merket stor 
interesse fra utlandske utdanningsinstitusjoner. 

Investerer i 
tidligfaseprosjekter

Det er mange nye prosjekter der ute, og bare et 
fåtall av dem vil nå markedet som ferdig godkjente 
produkter. - Vi har utviklet verktøy for å kartlegge 
sannsynligheten for suksess, sier Hanne Mette D. 
Kristensen i Bio-Medisinsk Innovasjon AS (BMI).

BMI investerer i og utvikler nye legemidler, ny diag-
nostikk og medisinsk teknologi og utstyr. Ofte inves-
terer de tidligere i legemiddelets utviklingsfase enn 
andre investorer. Denne risikoen tar de først etter 
å ha kalkulert om prosjektet har sjanse til å lykkes.

- Vi legger ned et stort analysearbeid i forhold til 
å forstå teknologi, medisinske muligheter samt pa-
tentsituasjon for hvert enkelt prosjekt. Dette kan 
være en garanti for andre investorer om at pro-
sjektene i porteføljen er av god kvalitet, sier Hanne 
Mette D. Kristensen i BMI.

Inkubatorselskapet har også etablert prosesser for 
å utvikle de beste prosjektene videre, slik at de kan 
bli interessante for legemiddelindustrien og andre 
samarbeidspartnere. Flere av selskapene i BMIs 
portefølje er medlemmer i Oslo Cancer Cluster i en 
tidlig utviklingsfase, og vil være modne nok til å stå 
på egne ben med solid teknologi i løpet av de nær-
meste årene.

INNOVASJON
Medinnova er kommersialiseringsaktør for alle helseforetakene 
i helseregion Sør-Øst. Vi håndterer et stort antall ideer/oppfinnelser 
fra landets fremste medisinske forskningsmiljøer. Medinnova har en 
spennende prosjektportefølje og er aktive i alle faser av 
prosjektene fra idévurdering til exit i form av salg eller 
utlisensiering.

KLINISK FORSKNING
Medinnova er bindeleddet mellom industrien og universitets-
sykehusene i helseregion Sør-Øst for alle former for 
forskningssamarbeid. 

Kompetente medisinske miljøer og stor pasienttilgang gjør oss 
til en attraktiv leverandør av kliniske studier og andre kliniske 
forskningsoppdrag.

Medinnova
-viktig katalysator for medisinsk innovasjon

TA KONTAKT FOR NÆRMERE INFORMASJON PÅ: 
+47 23 07 55 00, eller besøk vår webside: 
www.medinnova.no

Forventningsfulle. Helge Halvorsen (t.v.) seniorkonsu-
lent i NHO og Pål Riis (t.h.), rektor ved Ullern vdg. skole.

inkubator. – Vi kartlegger sannsynligheten for at et 
forskningsprosjekt vil lykkes, sier Hanne Mette D. 
Kristensen i Bio-Medisinsk Innovasjon (bildet).

Potensielle leietakere
Innovasjonsparken tar mål av seg å huse deler av 
forskningsvirksomheten til Oslo universitetssykehus 
(Radiumhospitalet), Kreftregisteret, ett eller flere 
større legemiddelselskaper, flere mellomstore og 
mindre norske bioteknologiselskaper og selskaper i 
oppstartfasen, samt en inkubator. Parken vil stå fer-
dig høsten 2013.

- Vi håper at alle disse elementene skal kunne ha en 
naturlig plass i Innovasjonsparken ved Radiumhos-
pitalet, og er optimister i så måte. Kreftregisteret er 
for eksempel et av verdens mest komplette kvali-
tetsregister for kreft, og et viktig premiss for å kunne 
optimalisere forskningen på fremtidens kreftmedi-
sin her i Oslo, sier Gabrielsen, som håper at bystyret 
kan behandle søknaden august/september.
 

- Dette har aldri blitt gjort før! Kanskje er dette mor-
gendagens måte å gjøre videregående utdanning 
på? For elevene betyr det at veien blir svært kort 
fra ny kunnskap utvikles til at de møter den i opp-
læringen. I dag kan kunnskap være fem år gammel 
før den kommer i lærebøkene, sier han. 

Rekruttering 
Skoletilbudet vil være svært attraktivt for elever som 
velger realfag, og dette kan bidra til en bredere re-
kruttering til forskning. Her vil blant annet forskere 

forelese i realfag. Realfagselevene får også praksi-
sopplæring i bioteknologibedriftene som holder til 
i bygget. Og skolens lærere vil være sikret syste-
matisk faglig etterutdanning fra kompetansemiljøer. 
I tillegg til realfag tilbyr Ullern videregående skole 
medier og kommunikasjon, økonomiske fag og 
skoletilbudet skal forhåpentligvis også utvides med 
fagopplæring innen helse- og omsorg, samt  elek-
trofag. Også disse fagretningene vil tilbys praksis på 
sykehuset og i bedriftene. Den nye skolen flytter inn 
i Innovasjonsparken om fire år - høsten 2013. 

Vurderer leie
Direktør for Kreftregisteret, Frøydis Langmark, tror 
samlokaliseringen vil bety mye for utviklingen av 
morgendagens kreftforskning og behandling.

- Innovasjonsparken vil ha stor betydning for utvik-
ling av både forskning, diagnostikk og behandling 
innen kreft. Samlokaliseringen vil hjelpe oss til å nå 
vårt mål om å opprette kvalitetsregistere for alle 
kreftformer i løpet av de neste 10-15 årene. Disse 
kvalitetsregistrene vil kunne ha betydning både 
gjennom utprøvende case-control studies som do-
kumentasjonsdatabaser for implementert diagnos-
tikk og behandlling, sier hun.

PCI Biotech er en av medlemsbedriftene til Oslo 
Cancer Cluster som vurderer å flytte inn i Inno-

vasjonsparken. Administrerende direktør, Per Wal-
day, mener samlokalisering vil være til fordel for 
små bedrifter som PCI Biotech.

- Geografi er alltid et hinder. Man skal ikke langt 
unna hverandre før avstanden blir lang når det gjel-
der å snakke. Her er dette hinderet fjernet. Det er 
dessuten veldig spesielt at man i Innovasjonspar-
ken er så nært knyttet opp til et kreftsykehus. Da 
vil heller ikke avstanden være lang til spesialister 
som representerer de fremtidige kundene, sier han.

Bygget som skal romme en ny Ullern videregåen-
de skole så vel som næringsarealer blir på rundt 
38 000 kvm. Bygget vil ha laboratorier og topp mo-
derne forskningsutstyr som både sykehuset, biotek-
nologibedriftene og forskerne kan bruke i fellesskap.

ViSSte du at: Sunn livsstil mot kreft
Mer enn 30 prosent av alle krefttilfeller kan forhindres ved hjelp av røykekutt, sunt kosthold, trening, begrenset 
alkoholforbruk og beskyttelse mot infeksjoner som forårsaker kreft, anslår Verdens helseorganisasjon (WHO).

ViSSte du at: Ferske tall
26 121 krefttilfeller ble oppdaget i Norge i 2008. I følge Kreftregisterets statistikk, er 63,5 prosent blant menn og 
66,7 prosent blant kvinner fortsatt i live fem år etter at de fikk sin kreftdiagnose.

Nøkkelen til nye 
og bedre legemidler
Clavis Pharma ASA er et norsk, børsnotert, 
farmasøytisk firma med hovedkontor i Oslo som 
utvikler legemidler for behandling av kreft. Selskapet 
har en portefølje av nye lovende legemidler under 
klinisk utprøving. 

Disse potensielt banebrytende legemidlene er basert på 
selskapets Lipid Vektor Teknologi (LVT) hvor en egnet fettsyre 
kobles på  kommersielt etablerte, suksessfulle legemidler for 
å gi disse forbedrete egenskaper. 

Clavis Pharma vil kommersialisere selskapets produkter 
gjennom strategiske allianser og partnerskap med erfarne 
selskaper innenfor kreftfeltet, og i områder hvor det er 
kommersielt hensiktsmessig, ved å etablere et eget 
salgs- og markedsføringsapparat.

www.clavispharma.com

Opprinnelig legemiddel Lipid vektor Nytt forbedret legemiddel
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Bare 60 prosent av de som 
får tykktarmkreft lever etter 
fem år. Professor Ragnhild A. 
Lothe og hennes gruppe har 
funnet genmarkører som kan 
oppdage kreften mens den 
ennå kan kureres.

Professor Ragnhild A. Lothe og hennes avdeling for 
kreftforebygging ved Oslo universitetssykehus (OUS) 
Radiumhospitalet forsker på tykktarmskreft. 
- Dette er et tema som mange av oss har vanskelig 
for å snakke om, selv om tykktarmskreft er en av 

de hyppigste kreftformene i Norge. Av de 3500 som 
rammes årlig, er bare 60 prosent i live fem år etter at 
diagnosen er stilt, forteller hun. 
De som allerede har spredning til andre vev i krop-
pen når kreften oppdages, har svært dårlige utsikter. 
Blant de vanligste krefttypene er det kun lungekreft 
som har dårligere forventet sykdomsforløp.

Viktige funn
Lothe og hennes forskningsgruppe har lenge vært på 
jakt etter såkalte biomarkører,  eller merkelapper på 
genfeil i celler i tykktarmssvulster. De mener at slike 
markører kan brukes til å stille tidlig diagnose, og til å 
stille mer presis klinisk diagnose hvis man har fått kreft, 
som igjen kan brukes til å forutsi valg av behandling. 
Forskningsgruppen er viktig i flere store prosjekter som 

eurostars, som er den europeiske ”mesterligaen” 
for forskningsintensive små og mellomstore 

bedrifter, har gitt sin støtte til tre norske kreftforsk-
nings- og utviklingsbedrifter.

Den norske bedriften Biomolex AS, som utvikler 
teknologi for biomedisinsk analyse, gikk nylig helt 
til topps i Eurostars-programmet for teknologibedrif-
ter. Biomolex’ prosjekt ble rangert som nummer én 
av et internasjonalt ekspertpanel i Eurostars tredje 
søknadsrunde. 

- Vi var relativt overrasket over å bli rangert som 
nummer èn. Vi visste at vi hadde en god søknad, 
men er også klar over at det er mange gode pro-
sjekter der ute, sier Håvard Hildeng Hauge, adminis-
trerende direktør i Biomolex.

Han tror anerkjennelsen vil gjøre det enklere å 
tiltrekke seg gode distributører i framtiden. 

- Prosjektet gir oss mulighet til å videreutvikle våre 
produkter med fokus på nye anvendelsesområder 
for vår teknologi. Dette vil igjen åpne nye markeds-
segmenter og utvide markedspotensialet. Jeg tror 
også det har vært viktig at vi i dette prosjektet har 
fått med en bedrift, Bioinvent International AB, som 
representerer en typisk kundegruppe, forklarer han. 

Ti millioner
I tillegg til ”EM-tittelen” har Norge andre svært gode 
norske resultater i Eurostars. Forskningsprosjektet til 
de to norske bioteknologiselskapene PCI Biotech og 
siRNAsense ble i fjor rangert som det tredje beste 
av 300 søknader totalt i Europa. Sammen med en 
tredje bedrift, SpectraCure, skal de to norske bedrif-
tene bruke forskningsstøtten på ti millioner kroner 
til å utvikle ny kreftbehandling. 

- siRNA er en ny type biofarmasøytiske molekyler 
som er ansett for å ha et meget stort potensial for 
behandling av en rekke store sykdomsgrupper. Ut-
fordringen er å få levert disse molekylene der de 
skal virke og ingen andre steder. Det er her PCI 
Biotech og deres metode for målrettet levering av 
molekyler kommer inn, forklarer Hanne Mette D. 
Kristensen, administrerende direktør i siRNAsense.

- Støtten fra Eurostars er noe vi setter stor pris på. 
Den viser at det er ikke bare vi som har tro på at 
fotokjemisk internalisering kan komme til å spille 
en betydelig rolle i fremtidig kreftbehandling, sier 
Per Walday, administrerende direktør i PCI Biotech.

Forskningstøtten er gitt de tre bedriftene av 
EUREKAs Eurostars-program. Alle de europeiske søk-
nadsprosjektene ble vurdert av uavhengige tekniske 
eksperter og et uavhengig evalueringspanel. 

NORSK KREFTFORSKNING 
i euRopAtoppeN

Norske kreftforsknings- og utviklingsbedrifter hevder 

seg i Europa. Tre av Oslo Cancer Clusters medlemmer 

gikk til topps i Eurostars-programmet 

for teknologibedrifter.

Kan oppdage tykktarmskreft i tide

• Tykktarmskreft er først og fremst en 
livsstilsykdom, som skyldes fysisk inaktivitet 
og kosthold. En liten prosentandel (<5 
%) skyldes enkeltvise genetiske feil. Men 
opp til 25% kan ha økt risiko på grunn av 
genvarianter.

• Tykktarmskreft forekommer både hos 
kvinner og menn og finnes oftest hos 
personer eldre enn 50 år. Symptomer 
på tykktarmskreft kan være vedvarende 
forstoppelse eller diaré, blod i avføringen, 
eller uforklarlig slapphet og vekttap.

Fakta: Tykktarmkreft

er igangsatt, men er kommer lengst i å overføre forsk-
ningsdata til en test når det gjelder tidligdiagnostikk.

Hver enkelt av biomarkørene forteller at et eller 
annet er i ferd med å skje i cellene. Til nå har de 
identifisert seks slike markører. Den ene – MAL – ble 
først publisert i et brev til det amerikanske tidsskriftet 
Gastroenterology i 2007 og i full detalj i 2008 Journal 
of Translational Medicine. 

- Alle markørene er under patentering i ulike land. 
Vi ønsker ikke å publisere de andre markørene før 
vi selv har påvist at vi kan finne de igjen i avførings-
prøver. Disse analysene er vi nå i full gang med i tett 
samarbeid med overlege Arild Nesbakken og hans 
team ved gastrokirurgisk avdeling, OUS. Prosjektleder 
Guro E. Lind har vist at en kombinasjon av markørene 
vil kunne detektere 90 prosent av alle forstadier og 
kreftsvulster i tarmen, sier Lothe. 

En enkel test
I dag gjennomføres ingen screening for tykktarmskr-
eft i Norge. Klarer de å påvise forstadiene ved en en-
kel test, vil denne være svært enkel å bruke, slik at 
alle i risikoalderen kan screenes. 
- Tarmcellene skiftes ut kontinuerlig og arvematerialet 
skilles ut med avføringen. Det er derfor mulig å oppda-
ge slike endringer ved ganske enkelt å teste avføring. 
Klarer vi å påvise dette, kan en slik test spare mange 
liv i framtiden. For samfunnet vil det også bety 
mange helsepenger spart, sier Lothe.

Kronglete vei
Hun understreker samtidig at veien fram til en fullt ut-
viklet og kommersielt tilgjengelig test fortsatt kan ta tid, 
men at de har diskusjoner med kommersielle interesser.

I disse dager jobber Medinnova opp mot kommer-
sielle interessenter. Lothe og teamet fikk Medinnovas 
pris for beste innovasjonsidè i 2007, og selv fikk hun 
Kong Olav Vs kreftforskningspris samme år. 

Gruppen fikk også en annen pris for en innovasjonsidé 
i 2008, for et verktøy som kan forenkle diagnostikk av 
blant annet alle typer blodkreft og  bløtdelssvulster. En 
av forskerne i avdeling for kreftforebygging, dr. Rolf I. 
Skotheim fikk Ragnar Mørk legats pris for dette i 2009.

til topps. Hanne Mette D. Kristensen og Mohammed Amarzguioui i siRNAsense forsker frem nye medisiner 
basert på siRNA-teknologi.

tidlig diagnostikk. Tykktarmskreft rammer 3500 nordmenn årlig. Bare 60 prosent er i live etter fem år. 
Professor Ragnhild A. Lothe og hennes team har funnet en metode som kan oppdage kreften tidligere.

- Utfordringen er å få en 
kommersiell part til å legge 
inn penger i prosjektet, slik at 
vi kan utvikle en test som blir 
tilgjengelig der ute, sier hun.

ViSSte du at: Rammer eldre
De fleste nordmenn som får kreft er eldre enn 50 år - denne gruppen utgjør 90 prosent av de mannlige og 85 
prosent av de kvinnelige pasientene. Over halvparten av tilfellene inntreffer etter fylte 70 år.

ViSSte du at: Norge på hudkreftoppen
Ingen land i Europa har større andel hudkreft i befolkningen enn her i nordlige Norge. Det er en liten nedgang i til-
feller for dem under 30 år, men det er særlig menn over 50 som utmerker seg når det gjelder hudkreftforekomst.
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Med mer enn 100.000 ansatte i rundt 100 land er sanofi-aventis Europas største og et av verdens 
ledende legemiddelselskap. Det globale hovedkontoret er i Paris, Frankrike. 
Det norske hovedkontoret ligger på Lysaker.

For mer informasjon om sanofi-aventis Norge: www.sanofi-aventis.no

Sanofi-aventis er et globalt 
ledende forskningsbasert 
legemiddelselskap som utvikler 
og distribuerer medisiner 
og vaksiner* som gir bedre 
helse til mennesker over 
hele verden

Innovasjon for bedre helse
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  * I Europa gjennom sanofi-pasteur-MSD.

Grunnlaget for sanofi-aventis’ verdensomspennende fremgang 
er innovasjon. Vi har en svært produktiv og nyskapende forsknings- 
og utviklingsdel med over 11.000 forskere som jobber i mer enn 20 
forskningssentere på tre kontinenter. Sanofi-aventis investerer årlig mer 
enn 40 milliarder kroner på å utvikle nye innovative medikamenter til 
pasientens beste. 

Et av de viktigste behandlings- og forskningsområdene til sanofi-aventis 
er kreftsykdommer. Det forskes på en lang rekke nye medikamenter som 
angriper kreften ved hjelp av forskjellige virkningsmekaniser.

Norskutviklet teknologi  fjerner kreftsvulster. 

PCI Biotech har en patentert teknologi, som ble utviklet på 
Radiumhospitalet, for levering av legemidler til definerte områder i 
kroppen. Denne teknologien, som kalles fotokjemisk internalisering 
(PCI), kan brukes for målrettet å øke effekten av legemidlene ved 
belysning av spesifikke deler av kroppen (f.eks. kreftsvulster). 
Teknologien passer godt for levering av cellegifter, og har også et 
stort potensial for levering av bioteknologiske  legemidler, så som 
antistoffer, gener, siRNA og forskjellige typer nanopartikler.

PCI Biotech har i sin første kliniske studie som pågår på University 
College Hospital (UCH) i London behandlet pasienter med sarkom, 
bryst- og holde/hals-kreft. Alle behandlede kreftsvulster forsvant i 
løpet av få uker etter behandlingen. PCI-teknologien ser derfor ut til å 
kunne brukes for lokal behandling av en rekke forskjellige kreftformer.

Selskapet vil i første omgang utvikle teknologien for lokal behandling 
av kreft i hode/hals-regionen samt for blærekreft. 

www.pcibiotech.com                                   Photo: Scanpix/Fredrik Solstad

Fjerner kreft med lys

Vi gir lokale ideer globale muligheter

Foto: Siv N
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Halv milliard til medisinske bedrifter
Nærmere 500 norske bedrifter leverer produkter  
og tjenester til helsevesenet i Norge. I 2009 støttet  
Innovasjon Norge denne næringen med hele  
470 millioner.

Selv om de fleste bedriftene kommer til oss for å få økonomisk støtte til å 
utvikle et produkt, kan vi ofte bidra med langt mer, lover spesialrådgiver 
Ole Johan Borge ved Innovasjon Norges kontor i Oslo, Akershus og Østfold.

Internasjonal døråpner
Bedriftene i helsesektoren har hele verden som sitt marked, og de 
trenger hjelp i den vanskelige jobben med å komme inn i de store 
markedene i USA, Asia og Europa. Innovasjon Norge har over 250 
ansatte i utlandet, fordelt ved kontorer i hele 35 land.
 
- Dette gjør at vi kan hjelpe til med blant annet markedsanalyse,  
søk etter partnere og fungerer som døråpnere hos mulige kunder  
i utlandet, sier Andreas Dietzel ved kontoret i Boston.

Oslo Cancer Cluster
Mange av de norske helsebedriftene er unge og relativt små. For å nå 
opp i den globale konkurransen kan bedriftene bli sterkere om de står 
sammen. Dette er grunnen til at Innovasjon Norge støtter sam arbeid 
mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer. Oslo Cancer Cluster er et slikt 
samarbeid som øker konkurranseevnen til medlemsbedriftene.
 
- Oslo Cancer Cluster får fem millioner kroner i offentlig støtte hvert år 
under forutsetning av at de selv dekker minst halvparten av utgiftene, 
sier nettverksansvarlig hos Innovasjon Norge, Olav Bardalen.

Hele helse-Norge på nett
I forhold til folketallet har Norge mange bedrifter innen helsesektoren. 
www.NorBioBase.no er en database som gir en nær komplett  
oversikt over disse bedriftene.

Regenics kommer fra et våre beste medisinske forskningsmiljøer på  
nydannelse av celler og utvikler en hudkrem som skal fjerne rynker.

”Etablererstipend fra Innovasjon Norge var et  
viktig økonomisk bidrag da Regenics startet opp.  
Å ha sikret offentlig stønad i startfasen er et viktig  
innsalgsargument ovenfor private investorer”

Runhild Gammelsæter, Regenics

Nextera er et nystartet selskap med teknologi for å utvikle nye legemidler. 

”Støtten fra Innovasjon Norge har gitt oss en  
uvurderlig mulighet til raskt å plassere Nextera  
på det internasjonale biotek-kartet”  
Ole Henrik Brekke, Nextera

Omegatri utvikler en pille med Omega-3. 

”Støtten vi har mottatt fra Innovasjon Norge har  
vært svært nyttig ved at vi har fått midler i en fase det 
virkelig trengtes, fått i gang et samarbeidsprosjekt som gir 
verdifull kompe tanse og markedsmuligheter, og fått tilgang 
til ytterligere kompetanse, markeds hjelp og internasjonale 
kontakter gjennom Innovasjon Norge. Gull verdt!” 

Astrid Hilde Myrseth, Omegatri



– Jeg arbeider med å finne en metode 
som kan hindre at kreftceller sprer 
seg. Forskningspengene jeg har fått 
fra Kreftforeningen gjør det mulig å få 
gode resultater enda raskere.

Jørgen Wesche: Forsker ved Radiumhospitalet
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Jørgen Wesche er en av flere hundre kreftforskere som har 
fått støtte fra Kreftforeningen til sine forskningsprosjekt. I 
2010 gir vi 113 millioner kroner slik at forskerne kan fortsette 
innsatsen for å nå vårt store felles mål – at færre skal få 
kreft, at flere skal overleve og bli friske, og at de som må leve 
med sykdommen skal få et best mulig liv.

Vi vet at forskning nytter. 
Takk til alle som støtter Kreftforeningens arbeid.

Kampen mot kreft koster.
Bli medlem i Kreftforeningen.
Ring 07877 
Eller send sms Medlem til 2258
Se også www.kreftforeningen.no
Medlemskap koster 275 kroner

OCC_245x180_Jørgen_Wesche.indd   1 3/3/2010   1:56:34 PM

MSD er et globalt ledende selskap innenfor helsetjenester med en variert portefølje av reseptbelagte medisiner, 
vaksiner og helseprodukter til forbrukere i mer enn 100 land verden over.

MSD har over 15 lovende kandidatmedikamenter som omfatter alle faser av livet - fra spedbarn til eldre.

Terapiområder
Vårt selskap er allerede ledende innenfor en rekke forskjellige områder som kardiologi, infeksjonssykdommer, 
diabetes, luftveissykdommer, reumatologi, dermatologi, gastroenterologi, kvinnehelse, rusfeltet og dyrehelse. 
Vi arbeider for å utvide vårt tilbud på andre områder som nevrologi og onkologi.

Forskning
MSD (Norge) AS er et firma som vil fortsette og utvikle aktiviteten  innen forskning og utvikling av nye orginale 
legemidler. Norge vil forbli et viktig land i denne satsningen, og den samlede kliniske forskningsaktiviteten i 
Norge i 2010 inkluderer 48 separate studier, 200 studiesentra og ca. 6 500 pasienter. 

For mer informasjon, se www.msd.com

MSD (Norge) AS, Solbakken 1, 3011 Drammen, tlf. 32207300. 
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