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Vrak på
sjøbunnen?

GTorsdag foregikk en stor

leteaksjon utenfor Mølnbukt
etter et fly som forsvant for
over 40 år siden. SIDE 10-11

Helg
Anne Hansen Ree fra Fannrem synes det er en stor
glede å være kreftforsker.
Foto: Privat
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Gir nytt håp til
kreftpasienter
Helg: Kreftlege og professor Anne Hansen Ree
fra Fannrem en del av et forskerteam som har
oppnådd oppsiktsvekkende resultater med sin
behandling av alvorlig kreftsyke pasienter med
spredning. SIDE 28-29

Hjem fra Libanon
med ny «bagasje»

G— Det kom som et sjokk å

oppleve PLO-soldater ned i
12-årsalderen. SIDE 22-23

Kultur

- Kul artist

G- Unni Wilhelmsen er en kul
artist og ei kul dame, sier Siri
Grøttjord om artisten som
skal avslutte årets Kristin på
Husaby søndag 1. juli. SIDE 39
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Orkdalsforsker med kreft-gjennombrudd

- Trodde nesten ikke
mine egne øyne
Anne Hansen Ree, opprinnelig fra Fannrem, er
med i forskertemaet som nå gir nytt håp i
kreftbehandling.
ORKDAL
INGRID S. HULTGREEN

- Jeg har behandlet mennesker med uhelbredelig kreft i 20 år, og trodde nesten
ikke mine egne øyne. Som kreftlege ser
jeg fortvilelsen hos alvorlig kreftsyke
pasienter med spredning, og da er det en
stor glede når forskninga kan bidra til å gi
håp, sier Ree.
Ree er overlege ved Akershus universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Sammen med kreftforsker og professor Gunhild Mari Mælandsmo, molekylærpatolog og lege Hege
Russnes og kreftkirurg og professor Kjersti Flatmark ved Radiumhospitalet, har
hun for første gang behandlet norske
pasienter med utgangspunkt i gener i
spredningssvulster.
- Alle pasientene som deltok i studiet
var i sluttfasen av sykdomsforløpet, altså
med spredning hvor det ikke var mer
standardbehandling å gi mot svulstene,
forteller hun.
Denne uka sto ei av pasientene fram i
VG som kreftfri. Totalt 26 pasienter deltok, og hos 13 av dem fant forskerne endringer i genene i spredningssvulsten. De
mente dermed at disse kunne behandles
med medisiner rettet mot disse genfeilene. Seks hadde effekt, og fire av dem
langtidseffekt. To personer behandles
fortsatt, og er tilnærmet kreftfrie.

Forskning fenget
Forskningsprosjektet, og ikke minst de
oppsiktsvekkende resultatene, er et klart
høydepunkt i forskerkarrieren til Anne
Hansen Ree. Fannremskvinnen som
tidlig gjorde kreftforskning til sin spesialitet. Hun flyttet fra Fannrem til Oslo i
1984 for å studere medisin, og begynte
med kreftforskning allerede som student.
- Etter studiet tok jeg doktorgrad for å
forske videre. Forskning er spennende
fordi man jobber med noe ukjent, med å
forstå og ta små steg framover. Det har
interessert meg siden jeg var ung og leste
bøker. Det var litt tilfeldig at doktorgraden ble et kreftprosjekt, men det var så
interessant at jeg ble værende i feltet. Det
ble naturlig for meg å spesialisere meg
innen onkologi, altså kreftmedisin og
stråleterapi. Jeg har alltid jobbet med
kreft, sier Ree.
I mange år jobbet hun på Radiumhospitalet, hvor hun tok spesialutdanninga si. Men i 2006 ble hun spurt om å
være med å på oppbygginga av ei kreftavdeling på Akershus Universitetssykehus,
som til da ikke hadde hatt noen slik avdeling.
- Da var jeg rundt 40, og tenkte at en
sånn sjanse får jeg bare én gang i livet. Jeg
var avdelingsoverlege der og bygde opp
kreftavdelinga, men forskninga var alltid

mest spennende for meg. Jeg gikk derfor
over til å være behandlende overlege og
forsker igjen, sier hun.

Kreft utvikler seg
- Hvordan startet dette forskningsprosjektet som nå har gitt et gjennombrudd?
- Vi legger stein på stein, tar små skritt
og graver i noe vi synes er interessant.
Ideen kom vel i 2011, da jeg hadde overlegepermisjon og litt bedre tid til å tenke.
Jeg begynte å diskutere det i gruppa med
de tre andre jeg har jobbet sammen med.
Vi fikk midler fra Forskningsrådet, var
ferdig planlagt og klare til å starte opp i
2014. Selve studien pågikk fra 2014 til
2017. Vi jobber alltid i team med mange
forskjellige disipliner, og prosjekter utvikler seg etter hvert som vi jobber sammen og tester ideene.
Rundt den tida de fikk ideen, var det
mye snakk i fagmiljøet om at kreft utvikler seg hele tida. Spesielt skjer dette
når kreften sprer seg til andre organer i
kroppen og spredningssvulsten kommer
flere år etter primærsvulsten.
- Det kan ha kommet nye mutasjoner
og genene har endret seg. Hvis vi skal
målrette kreftbehandlinga enda bedre,
må vi analysere spredningssvulsten. Det
vi har gjort i prosjektet, er å analysere
mange hundre gener i svulsten samtidig.
Det har vært gjort i forskningssammenheng før, men vi har altså gjort det i pasientbehandling. Det er første gang i
Norge, forteller Ree.

Framtida blir sånn
- Hva vil det dere har funnet ut bety for
framtidas kreftbehandling?
- Det er akkurat sånn framtidas kreftbehandling er nødt til å bli. For å ta neste
steg framover, må vi forstå biologien i
kreftsvulstene, og forstå at kreft ikke er
statisk. Den utvikler seg hele tida. Kreften er smart, etter ei stund virker ikke
behandlinga lenger fordi kreften er blitt
resistent og har utviklet nye genmutasjoner. Vi må ta i bruk den måten å tenke
på i kreftbehandling, en såkalt persontilpasset behandling, sier Ree.
Men ting tar tid i forskning, og ting
koster. Det er dermed ikke sagt at en slik
behandling er rett rundt hjørnet.
- Nå har vi holdt på med prosjektet så
lenge vi hadde penger, og samlet masse
data. Det neste blir å analysere og få det
publisert i internasjonale fagtidsskrift.
Det vil sikkert ta de neste to årene. For at
dette skal kunne brukes på sykehus rundt
omkring, må man ha den samme kompetansen som vi nå har ervervet oss på
A-hus og Radiumhospitalet. Det må utdannes team på sykehusene, på samme
måte som vi har utdannet oss selv gjennom prosjektet. Dette er ikke billig, og det
kommer nok an på prioriteringene i

Helse-Norge, sier hun.

Søker nye midler
- Hvor oppsiktsvekkende er funnene?
- Nå har vi lagt en ny stein til byggverket, men vi skjønner lagt fra alt ennå. Vi
har tatt ett skritt fram. Innen 30. april skal
vi sende en søknad til Forskningsrådet
om midler til et neste steg i studien. Det

er beinhard konkurranse om midlene,
men vi håper å kunne fortsette med å
gjøre samme behandling, men på et tidligere stadium i kreftforløpet. Vi tror det
er større suksessrate hvis vi bruker behandlinga tidligere, før kreften har utviklet alle forsvarsmekanismene mot
behandling, sier Ree.
Hun forteller at for 15 år siden var det
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Ukeslutt
Anne Hansen Ree fra Fannrem
synes det er en stor glede å være
kreftforsker. Foto: Privat

Karl Olav Mærk er vert på Jøldalshytta.

KARL OLAV MÆRK

Bor: Trondheim
Jobber med: Ansatt hos Trondhjems Turistforening.
Aktuell for:
Er vert på Jøldalshytta når den er åpen i sesong. Nå
har den vært åpen siden palmehelga.
Hvor mange besøkende har dere hatt på Jøldalshytta siden dere
åpnet til påske?
— Så langt har det vært 307 gjester, inkludert 48 skoleelever fra
Orkdal VGS og Orkanger Ungdomsskole, men det kan ennå
komme flere frem til vi stenger på søndag. Totalt antall gjestedøgn frem til i dag er 392, noe som skyldes at mange er i to eller
flere døgn.
Har det vært forskjell i antall gjestedøgn fra tidligere år?
— Omtrent likt som i fjor. Tror vi har rundt ti overnattinger mer i
år.
Hvilke «trender» besøkende har det vært?
— Alle utgaver. Det var ganske mange familier i starten omkring
palmehelga og den «stille uke», deretter har det vært «hummer &
kanari».
Hvilke aldersgrupper har vært innom Jøldalshytta i påska?
— Alt fra null til nærmere 80 år.
Hvordan er «den typiske påsketuristen» anno 2018?
— Rimelig lik den som var her i fjor, og årene før det. Alle kategorier fra de ekstremt fjellvante til de som bortimot har sin første
fjelltur.
Det har vært en del varsel om skredfare. Hvordan er ditt inntrykk av om noen har blitt skremt av varslene?
Tror ikke noen har blitt skremt, men vi har fått tilbakemelding om
at enkelte tar helt unødvendige sjanser og gambler med livet. Noe
kan skyldes ren uvitenhet, mens andre tilfeller er ren og pur idioti. Hvis folk følger de kvistede rutene samt andre godt opptråkkede spor er det vanligvis ingen fare. Går man utenfor er det lurt å
ha litt kunnskap før man beiner i veg.
Har det vært noen uhell ved eller i områdene rundt Jøldalshytta?
Nei, ikke så vidt oss bekjent. Gnagsår kommer vel strengt tatt ikke
innenfor kategorien «uhell». Heller under dårlige forberedelser.
Er folk godt nok utstyrt?
Vanskelig for oss å bedømme, men stort sett ser det ut til at de
fleste har det de trenger.
Er det noen spesiell mat eller drikke som kjennetegner Jøldalshytta?
Vi får utrolig mye skryt for frokosten vår, noe som selvsagt er
hyggelig. Har fått ferske tilbakemeldinger denne påska om at
frokosten vår er den beste de har fått på noen turisthytte, og slikt
varmer og inspirerer. Vi forsøker vårt beste for å benytte lokale og
regionale leverandører der vi kan - som Trollheimen Kjøtt, Hognamat, med flere. På sommeren forsøker vi også å få servert ørret
fra Jølvatnet når fangstene er store nok.
Hva er ditt favoritt turmål?
I skrivende stund; en eller annen snøfri plass i et relativt godt
temperert land. Har ingen spesielle favoritt turmål, men Trollheimen er selvsagt aldri å forakte. Osdalen i Rendalen er ellers et
fint sted for en som synes elgjakt er en fin ting.

nesten utenkelig å kunne kurere pasienter som hadde kreft med spredning –
spredning var ensbetydende med uhelbredelig sykdom. Sånn er det nødvendigvis ikke lenger, mye er skjedd og man
forstår mer om hvordan kreften endrer og
utvikler seg.
- Det er en stor glede å være forsker. Jeg
føler meg privilegert og heldig som får

være kreftforsker. Samtidig er det ikke
noe «quick fix», det er mye hardt arbeid
for små gjennombrudd. Men det er fryktelig artig å være med på, sier hun.
ingrid.hultgreen@avisa-st.no
958 39 535

Hva leser du for tiden?
Forsøker å karre meg gjennom den siste boka til Dan Brown i
tillegg til Adressa, Aftenposten og Klassekampen på nett.
Hva gjør du i helga?
Jobber!
Hva ligger ditt hjerte nærmest akkurat nå?
Porselensdass, utepils på Solsiden sammen med min kjære Anne
neste helg og å bli frisk etter en heftig runde med forkjølelse.
TORIL LANGMO SKJETNE
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