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Anbefalinger	om	kreftomsorg	
ved	nevroendokrine	svulster	(NET)	
	
Dokumentet	er	utarbeidet	av	The	NET	Platform;	en	sammenslutning	av	leger,	industri,	pasienter	
og	forskere	som	fremmer	behovene	for	kreftomsorg	ved	NET,	ref.	kapittel	VI.	

	
	
	
Norsk	oversettelse	ved	CarciNor.	
CarciNor	er	pasientforeningen	for	personer	og	pårørende	rammet	av	nevroendokrin	(NET)	kreft	
i	Norge.	CarciNor	er	tilsluttet	Kreftforeningen.	
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Forord	
	
Selv	om	Den	europeiske	union	har	vist	at	den	engasjerer	seg	 i	og	støtter	kampen	mot	sjeldne	
sykdommer,	 står	 fortsatt	 en	 lang	 rekke	 utfordringer	 igjen	 når	 det	 gjelder	 hvordan	 man	 skal	
håndtere	sjeldne	krefttyper	som	nevroendokrine	svulster	(NET).	Manglende	bevissthet	omkring	
NET,	en	økning	i	antall	tilfeller,	vanskeligheter	med	å	stille	en	tidlig	diagnose,	skjevheter	i	pleie-	
og	behandlingstilbudene	 i	Europa	og	behovet	 for	å	gi	støtte	til	 forskning	og	 innovasjon	er	alle	
områder	hvor	man	trenger	å	satse	mer	for	å	forbedre	dagens	situasjon.	
	
Som	 medlemmer	 av	 Europaparlamentet	 jobber	 vi	 med	 å	 utforme	 politikk	 som	 sikter	 på	 å	
forbedre	hvordan	pasientpleien	administreres.	Det	er	bare	når	man	iverksetter	 lover	og	regler	
som	pasientrettighetsdirektivet	 (direktiv	 2011/24/EU	 om	pasientrettigheter	 i	 forbindelse	med	
grensekryssende	 helsetjenester),	 at	 vi	 kan	 forbedre	 håndteringen	 av	 sykdommer	 som	
nevroendokrine	svulster.	Den	vellykkede	etableringen	av	europeiske	referansenettverk	(ERN)	er	
et	av	flere	eksempler	på	hvordan	dette	kan	oppnås.		
	
Anbefalingene	vi	kommer	med	her,	gir	et	bilde	av	hovedutfordringene	ved	NET	og	hvordan	slike	
sykdommer	virker	inn	på	pasientenes	liv.	Anbefalingene	er	ment	både	å	gi	veiledning	i	hvordan	
man	kan	håndtere	disse	sykdommene	på	en	bedre	måte	og	dermed	beskytte	og	forbedre	folks	
helse,	og	også	å	påvirke	måten	EU	og	de	ulike	medlemslandene	utformer	politikken	sin	på	dette	
feltet	på,	samtidig	som	vi	understreker	behovet	for	å	mobilisere	hele	NET-miljøet.		
	
Vi	takker	ekspertene	fra	de	ulike	EU-landene	som	har	bidratt	til	dette	heftet,	hvor	anbefalingene	
er	basert	på	erfaringer	med	både	å	leve	med	og	behandle	NET.	Vi	støtter	disse	ekspertene	med	
glede	og	forplikter	oss	fortsatt	til	å	jobbe	for	en	bedre	håndtering	av	NET	innenfor	EU.	
	
Françoise	Grossetête,	MEP	
Dr.	Charles	Tannock,	MEP	
Dr.	Kay	Swinburne,	MEP	
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Ord	og	uttrykk	
	
CANCON	–	Et	tiltak	lansert	av	EU-kommisjonen	og	støttet	av	medlemslandene,	hvor	målet	er	å	
øke	 antallet	 kreftoverlevende	 og	 redusere	 kreftdødeligheten	 ved	 å	 lage	 en	 håndbok	 over	
hvordan	 man	 kan	 forbedre	 forebyggingen	 på	 dette	 feltet	 (European	 Guide	 on	 Quality	
Improvement	in	Comprehensive	Cancer	Control).1	
	
Rådet	for	den	europeiske	union	–	Rådet	for	den	europeiske	union,	også	kjent	som	bare	Rådet	
(tidligere	 også	 Ministerrådet),	 representerer	 medlemslandenes	 regjeringer.	 Det	 er	 her	 de	
enkelte	ministrene	fra	hvert	EU-land	møtes	for	å	vedta	lover	og	koordinere	politikken	sin.2	
	
Europeiske	 referansenettverk	 (ERN)	 –	 Ifølge	 EU-lovgivningen	 må	 EU-kommisjonen	 støtte	
medlemslandene	 i	 å	 utvikle	 europeiske	 referansenettverk	 (ERN)	 for	 å	 koble	 sammen	
eksisterende	sentre	for	fremragende	forskning	på	sjeldne	sykdommer	og/eller	anerkjenne	slike	
nettverk	 som	 allerede	 finnes.	 Målet	 til	 disse	 nettverkene	 vil	 være	 å	 legge	 til	 rette	 for	 at	
pasienter	 får	 bedre	 tilgang	 til	 pleie	 som	 er	 både	 høyt	 spesialisert,	 av	 høy	 kvalitet	 og	 trygg;	
etablere	et	europeisk	samarbeid	innenfor	høyt	spesialiserte	helsetjenester;	utveksle	kunnskap;	
forbedre	 diagnostisering	 og	 pleie	 på	 medisinske	 felt	 hvor	 det	 er	 lite	 spesialkunnskap;	 hjelpe	
medlemsland	hvor	 antall	 pasienter	 er	 for	 lavt	 til	 å	 kunne	 yte	høyt	 spesialisert	 pleie;	 spre	nye	
medisin-	 og	 helseteknologier	 så	 raskt	 og	 bredt	 som	 mulig;	 og	 tjene	 som	 knutepunkter	 for	
medisinsk	opplæring	og	forskning,	informasjonsspredning	og	evaluering.3	
	
Horizon	2020	–	Horizon	2020	er	EUs	største	forskning-	og	innovasjonsprogram	noensinne,	med	
over	 80	 milliarder	 euro	 i	 forskningsmidler	 tilgjengelig	 over	 en	 syvårsperiode	 (2014–2020).	 I	
tillegg	kommer	de	private	investeringene	som	vil	følge	i	kjølvannet	av	disse	forskningsmidlene.4	
	
Innovative	Medicines	 Initiative	 (IMI)	–	 Innovative	Medicines	 Initiative	 (IMI)	er	et	partnerskap	
mellom	 EU,	 representert	 ved	 EU-kommisjonen,	 og	 den	 europeiske	 farmasøytindustrien,	
representert	ved	EFPIA	(det	europeiske	forbundet	av	farmasøytindustrier	og	-foreninger).	IMI	er	
verdens	 største	 offentlig-private	 samarbeid	 innenfor	 livsvitenskap.	 Målet	 med	 tiltaket	 er	 å	
forbedre	folkehelsen	ved	å	få	fortgang	på	utviklingen	av	nye	medisiner	og	pasientenes	tilgang	til	
slike	medisiner,	særlig	på	områder	hvor	det	er	medisinske	eller	sosiale	behov	som	ikke	er	blitt	
tilfredsstilt.	IMI	gjør	dette	ved	å	legge	til	rette	for	samarbeid	mellom	de	viktigste	aktørene	innen	
pleie-	og	omsorgsforskningen,	som	universiteter,	ulike	industrier	(bl.a.	den	farmasøytiske),	små	
og	mellomstore	bedrifter	(SME-er),	pasientorganisasjoner	og	legemiddelverk.5	
	
Felles	 handlinger	–	 Felles	 handlinger	 er	 tiltak	 som	bidrar	med	 en	 klar	merverdi	 i	 EU,	 og	 som	
delfinansieres	enten	av	de	ansvarlige	helsemyndighetene	 i	medlemslandene	eller	 i	andre	 land	
som	deltar	i	EUs	helseprogram,	eller	av	offentlige	instanser	og	ikke-statlige	organisasjoner	som	
er	bemyndiget	av	de	ansvarlige	myndighetene.6	
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Orphanet	 –	 Orphanet	 er	 referanseportalen	 for	 informasjon	 om	 sjeldne	 sykdommer	 og	 om	
legemidlene	 (på	 engelsk	 kalt	 orphan	 drugs)	 som	 brukes	 til	 slike	 sykdommer.	 Orphanet	 er	
beregnet	 på	 alle	 typer	 publikum,	 hvor	 målet	 er	 å	 bidra	 til	 å	 forbedre	 måten	 pasienter	 med	
sjeldne	sykdommer	diagnostiseres,	pleies	og	behandles	på.	
	
Forordning	 om	 legemidler	 til	 sjeldne	 sykdommer	 (OMP)	 –	 EUs	 forordning	 141/2000	 om	
legemidler	 til	 sjeldne	 sykdommer	 ble	 innført	 for	 å	 stimulere	 forskning	 og	 utvikling	 omkring	
legemidler	 til	 sjeldne	 sykdommer.	 Forordningen	 sørger	 for	 insentiver	 til	 å	 utvikle	 både	 slike	
legemidler	og	andre	medisinske	produkter	som	behandler	sjeldne	sykdommer.7	
	
Pasientrettighetsdirektivet	 (CBHD)	 –	 Pasientrettighetsdirektivet	 (direktiv	 2011/24/EU	 om	
pasientrettigheter	 i	 forbindelse	 med	 grensekryssende	 helsetjenester)	 setter	 opp	 et	 juridisk	
rammeverk	for	pasientens	rett	til	å	oppsøke	helsetjenester	 i	et	annet	EU-land	og	nyte	godt	av	
enkeltlandenes	helsetjenester	på	tvers	av	landegrensene.8	
	
RareCareNet	 –	 RareCareNet	 har	 som	 mål	 å	 bygge	 ut	 et	 informasjonsnettverk	 som	 skal	 gi	
utfyllende	 informasjon	 om	 sjeldne	 krefttyper	 til	 samfunnet	 som	 helhet,	 både	 kreftleger,	
allmennleger,	forskere,	helsemyndigheter,	pasienter	og	pasientenes	familier.9	
	(NET)	
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II.	Hva	er	NET?	
	
Nevroendokrine	 svulster	 (NET)	 betegner	 en	 gruppe	 krefttyper	 som	 fremkaller	 svulster	 i	 det	
nevroendokrine	 systemet,	 som	 består	 av	 nerve-	 og	 kjertelceller.	 Det	 er	 dette	 systemet	 som	
produserer	hormoner	og	slipper	dem	løs	i	blodomløpet,	og	NET	skapes	av	celler	som	sender	ut	
hormonene.	NET	finnes	for	det	meste	i	tarmen,	bukspyttkjertelen	og	lungene.10	
	

	

	
	
NET:	Beliggenhet	og	opphav11	
	
Svulster	kan	oppføre	seg	ulikt,	 fra	det	 forholdsmessig	godartede	til	det	svært	ondartede12	og	
endog	 dødelige,	 særlig	 hvis	 de	 ikke	 behandles.	 I	 tillegg	 til	 de	 ulike	 NET-typene	 som	 nevnes	 i	
illustrasjonen	 ovenfor,	 representerer	 multippel	 endokrin	 neoplasi	 (MEN),	 feokromocytom,	
paragangliom	 og	 medullær	 skjoldbruskkjertelkreft	 alle	 unike	 medisinske	 utfordringer.	 NET	
begrenser	 seg	 ikke	 til	 fordøyelsessystemet	og	 lungene,	men	 rammer	også	andre	organer	 som	
binyrene,	 skjoldbruskkjertelen	 og	 det	 autonome	 nervesystemet.	 Europeiske	 fagnettverk	 som	
fokuserer	på	disse	svulstene,	som	for	eksempel	ENSAT	og	ERCUSYN,	har	blitt	etablert	i	løpet	av	
det	siste	tiåret.	Nettverkene	utfører	klinisk	forskning,	setter	opp	registre	og	bidrar	til	at	vi	nå	vet	
betydelig	mer	om	pasientbehandling.	 I	 de	ulike	 tverrfaglige	nettverkene	 som	er	 relevante	 for	
NET,	spiller	hormonspesialisten	(også	kjent	som	endokrinologen)	en	viktig	koordinerende	rolle.	
Det	å	få	de	nåværende	endokrinrelaterte	nettverkene	til	å	samle	seg	rundt	en	felles	tilnærming	
vil	kunne	føre	til	enda	bedre	koordinering.	
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NET	og	symptomene	deres	har	en	svært	negativ	innvirkning	på	folks	livskvalitet.	Diagnostisering	
er	 ofte	 vanskelig	 fordi	 symptomene	 ligner	 på	 tilsvarende	 symptomer	 hos	 mer	 vanlige	
sykdommer.	 Av	 den	 grunn,	 og	 fordi	 NET	 er	 relativt	 sjeldne,13	 får	 pasienter	 ofte	 stilt	 feil	
diagnose,	eller	så	får	de	bare	den	riktige	diagnosen	ved	et	heldig	sammentreff.	Tiden	det	tar	å	
stille	 en	 diagnose,	 virker	 inn	 på	 behandlingsalternativene	 for	 pasienten.	 Med	 stor	 fremgang	
holder	 forskere	 nå	 på	med	 å	 utvikle	 nye	 screening-	 og	 bildebehandlingsteknologier,	 noe	 som	
kan	være	svært	viktig	i	arbeidet	med	å	forbedre	diagnostiseringen.	
	

	
Det	å	bli	diagnostisert	med	en	potensielt	dødelig	krefttype,	som	NET,	har	en	livsendrende	effekt	
på	både	pasienten	og	familiene	deres.	Slike	sykdommer	kan	utvikle	seg	sakte,	men	det	kan	også	
gå	lynraskt.	
6	
	 	

 
NET kan behandles gjennom: 
• Kirurgisk behandling (pleie, palliativ reseksjon (eller «debulking», dvs. fjerning av 

mest mulig svulstvev)/ forebygging av komplikasjoner). 
• Symptomatisk behandling (kontroll av hormonelle symptomer forbundet med 

karsinoid syndrom). 
• Antiproliferativ/cytotoksisk (cellegift) behandling (kontrollere svulstenes vekst og 

metastaser/spredning).14 
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Faktaboks 
• Hvert år får 5 av 100.000 mennesker en NET-diagnose.15 
• Det er vanskelig å diagnostisere NET. For eksempel kan diagnostisering av svulster 

i magen, tarmen og bukspyttkjertelen (GEP-NET) bli utsatt med inntil 10 år.16 
• Fordi NET er en svulsttype som vokser sakte, kan pasienter overleve i flere 

måneder etter å ha fått en diagnose.17 
• 60–80 % av pasientene diagnostiseres i et fremskredent stadium, ofte fordi 

symptomene ligner på dem hos andre lidelser. Selv om insidensraten (dvs. antall 
nye tilfeller i en bestemt periode) for NET er relativt liten, er prevalensen (dvs. antall 
tilfeller totalt i en bestemt gruppe) ganske høy.18 

• Det drives for tiden viktig forskning på arveligheten til NET, noe som kan gi et viktig 
bidrag til å forbedre diagnostiseringen. 

• Enkelte NET er arvelige sykdommer som forårsakes av gener som sprer 
sykdommen i familiene til de rammede medlemmene. Av den grunn er det viktig 
med screening for arvelige årsaker og tidlig gjenkjennelse av sykdommen hos 
genbærere. 

• Noen av NET-typene er spesielt sjeldne, for eksempler NET i bukspyttkjertelen.  
• Noen NET skiller også ut en overflod av hormoner i blodomløpet, noe som fører til 

en betydelig økning i sykelighet og dødelighet. 
 
	

 
Sebraen og NET-kreftdagen 
Den 10. november hvert år organiseres NET-kreftdagen av den internasjonale NET-
kreftalliansen INCA19 for å øke bevisstheten omkring denne lidelsen. 
 
Sebraens farger brukes til å representere NET og understreke hvor vanskelig det kan 
være å stille riktig diagnose. Når man hører lyden av hover, tenk over at det kan være 
den relativt sjeldne sebraen og ikke nødvendigvis den mer vanlige hesten! 
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NETs negative innvirkning på ulike sider ved l ivet20 
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III.	Spesialtilpasset	EU-politikk	for	NET?	
	
I	 løpet	 av	 de	 siste	 30	 årene	 har	 EU	 lansert	 en	 rekke	 politiske	 tiltak	 og	 lovreguleringer	 for	 å	
forsøke	å	forbedre	folkehelsen.	Vellykkede	eksempler	 inkluderer	pasientrettighetsdirektivet21,	
forordningen	om	legemidler	til	sjeldne	sykdommer22	og	utviklingen	av	et	effektivt	og	ensartet	
system	for	godkjenningen	av	legemidler	innen	EU.	Målet	med	disse	lovreguleringene	er	både	å	
få	fortgang	på	pasienters	tilgang	til	den	behandlingen,	pleien	og	fagkunnskapen	de	trenger,	og	å	
forsøke	å	gi	EU-borgere	en	mer	likelig	fordelt	tilgang	til	slike	legemidler	og	medisinsk	ekspertise.	
	
Ved	å	vedta	de	 relevante	anbefalingene	og	 følge	opp	enkeltlandenes	 tiltak	 for	disse	 lidelsene	
har	EU	også	vist	at	det	ligger	en	merverdi	i	å	koordinere	og	støtte	nasjonale	satsinger	på	kreft	og	
sjeldne	 sykdommer.	 NET	 utgjør	 en	 rekke	 ulike	 sjeldne	 krefttyper	 og	 befinner	 seg	 således	 i	
skjæringspunktet	mellom	 disse	 ulike	 satsinger.23	 Politikk	 for	 sjeldne	 krefttyper	 bør	 helt	 klart	
være	et	fokus	for	NET-samfunnet.	
	

	
Tidslinje	for	NET-relevant	EU-politikk	
Denne	 politikken	 har	 resultert	 i	 fremveksten	 av	 ulike	 tiltaksplaner	 i	 de	 ulike	 EU-landene	 og	 i	
utviklingen	av	beste	praksis	i	NET-håndteringen.	
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EKSEMPLET MED FRANKRIKE OG RENATEN-NETTVERKET24 
 
Siden 2009, etter en utlysning fra de franske helsemyndighetene og landets nasjonale 
kreftinstitutt, har en rekke nettverk for sjeldne sykdommer sett dagens lys i Frankrike. 
RENATEN-nettverket fokuserer på alle typer NET-pasienter. Dette nettverket ble 
etablert av medlemmer fra en tverrfaglig legeforening i Frankrike, kalt Groupe de 
recherche des Tumeurs Endocrines (GTE). 
 
RENATEN-nettverket består av 16 sentre spredd utover hele Frankrike under tilsyn av 
en koordinerende sentralinstans. Hvert senter samarbeider med en tverrfaglig gruppe 
som jobber på et universitetssykehus (CHU). Disse gruppene har utviklet følgende 
tiltak: 
 
1. Regional pasientbehandling med en tverrfaglig stab bestående av eksperter. For 

eksempel ble tilfellene til 3.745 NET-pasienter undersøkt av RENATEN-nettverket i 
2013; 

2. Nasjonal pasientbehandling, hvor legene fra hvert senter holdt månedlige nettmøter 
og diskuterte spesifikke tilfeller med sjeldne sykdommer; 

3. Organisering av et fransk svulstfaglig nettverk for å kunne tilby gratis genetisk 
analyse, hvor målet er å finne genetiske endringer som fører til NET i de rammede 
pasientene; 

4. Et register over NET-tilfellene i Frankrike; 
5. Anbefalinger for god praksis og faglig konsensus om behandlingen; 
6. Opplæring av leger uten spesialkunnskap på dette feltet, med minst et møte per år i 

hver region i Frankrike og et landsmøte; 
7. Klinisk forskning. Siden oppstarten i 2009 har over 40 kliniske forsøk blitt utført og 

over 23 vitenskapelige artikler har blitt publisert i fagtidsskrifter med 
fagfellevurdering; 

8. Informasjon for pasienter og familiene deres, og samarbeid med pasientforeninger. 
Det tette samarbeidet mellom RENATEN og pasienter vises ved det at en rekke 
RENATEN-forskningsstipend har blitt finansiert av ulike pasientforeninger. 

9. RENATEN-nettverket ble evaluert i 2014 av de franske helsemyndighetene og Det 
nasjonale kreftinstituttet og fikk fornyet mandatet sitt for fem år. 
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NET-PASIENTOMSORGEN I SPANIA25 

 
1. Det spanske helsevesenet Sistema Nacional de Salud (SNS) er en sammenslutning 

av de ulike offentlige helsetjenestene. Utførselen av disse tjenestene har gradvis 
blitt overført til de 17 autonome regionene i Spania. Disse tjenestene samkjøres av 
et overordnet råd (Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud de 
España, CISNS) for å sørge for at systemet er enhetlig og garantere rettighetene til 
alle innbyggerne i hele Spania. 

2. Som følge av desentraliseringen i landet har pasientenes mobilitet mellom regionene 
blitt svært begrenset i Spania, stort sett på grunn av budsjettinnstramninger og 
regionenes begrensede muligheter til å flytte på budsjettmidler seg imellom. 
Bortsett fra noen helt konkrete inngrep som organiseres nasjonalt (som f.eks. 
organtransplantasjon), er ikke diagnostisering og behandling av sjeldne sykdommer 
som NET sentralisert i anerkjente ekspertsentre, selv ikke på regionalt nivå, men 
behandles heller i lokalsamfunnet. Hvorvidt en NET-pasient oppsøker en NET-
spesialist et annet sted i regionen eller landet, avhenger derfor av legens og 
pasientens villighet og kunnskap. 

3. Til tross for alle disse hindrene greier likevel visse sentre å utvikle høye 
pleiestandarder for NET-pasienter og behandle et betydelig antall slike pasienter. 
Organiseringen av det spanske helsevesenet gjør det ikke mulig å utvikle sentre 
som kan pleie store masser av pasienter med sjeldne sykdommer. Dette er 
grunnen til at ingen av sentrene i Spania har søkt om få status som et senter for 
fremragende forskning av den europeiske forening for nevroendokrine svulster 
(ENETS), til tross for at mange spanske NET-spesialister er aktive på dette feltet, 
siden et kravene for å få en slik status er å behandle minst 80 nye NET-pasienter i 
året. 

4. På denne bakgrunn etablerte man i 2004 et spansk nettverk for nevroendokrine 
svulster, kalt GETNE (El Grupo Español de Tumores NeuroEndocrinos). GETNE er 
en vitenskapelig organisasjon som består av spesialister fra en rekke ulike fagfelt 
og fra 57 ulike forskningsmiljøer og behandlingssentre fra alle de ulike regionene i 
Spania. Hovedsatsingene til GETNE på dette feltet er som følger: 

• RGETNE: Dette er et nasjonalt kreftregister over gastroenteropankreatiske 
nevroendokrine svulster som koordineres av GETNE. Per dags dato inneholder 
registeret informasjon om rundt 2.500 pasienter. Registeret gir uvurderlig kunnskap 
som kan bidra til at vi vet mer om regionale forskjeller i insidens og pleie- og 
overlevelsesmønstre. 

• NET Discovery: Nå nylig har GETNE også lansert et nettverk for å samle inn NET-
prøver (av f.eks. blod, spytt og svulster), og koblet informasjon herfra med RGETNE 
for å fremme såkalt translasjonsforskning, dvs. medisinsk forskning som sikter på å 
gjøre praktisk nytte av grunnforskning. 

• Kliniske forsøk: GETNE deltar også aktivt i å utvikle nye legemidler og 
behandlingsstrategier, og har stor erfaring i å gjennomføre og koordinere både 
nasjonale og internasjonale forskerinitierte kliniske forsøk. 

• Videreutdanning av helsepersonell: Hvert år organiserer GETNE en internasjonal NET-
konferanse samt en rekke nasjonale videreutdanningstiltak myntet både på leger 
uten spesialkompetanse og unge spesialister på feltet. GETNE utvikler også 
kliniske retningslinjer for diagnostisering og behandling av NET. 
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ENETS: DET Å TAKLE NET I EUROPA  
 
Den europeiske forening for nevroendokrine svulster, ENETS (European 
Neuroendocrine Tumor Society), ble grunnlagt i 2004 og er verdens fremste 
tverrfaglige organisasjon for behandlingen av NET-pasienter. Foreningen har over 
1.300 medlemmer som har en særlig interesse for svulster, deriblant kreftleger, 
kirurger (enten de har spesialisert seg på fordøyelsessystemet, leveren, 
bukspyttkjertelen, det endokrine systemet eller brystkassen), endokrinologer, 
gastroenterologer, patologer, radiografer, radiologer, sykepleiere, grunnforskere og 
pasientforeninger. ENETS har anerkjent at det er et behov for å forbedre pasientpleien 
samt øke forståelsen av NET blant helsepersonell generelt. I tillegg til å organisere 
sine årlige konferanser (der over 1.500 fagfolk deltar) og sommerskoler for unge 
forskere, publiserer ENETS derfor også retningslinjer for NET-håndtering, retningslinjer 
for pleiestandarder i både forskning og behandling, samt legger til rette for 
forskningssamarbeid og støtter forskere i deres arbeid. ENETS har tatt opp NET-
sykepleiere som medlemmer både i organisasjonen og i sitt rådgivende panel. 
Utviklingen av sentrene for fremragende forskning under ENETS har også høynet 
både behandlingen og overlevelsesraten. For tiden finnes det 34 slike sentre, som alle 
har blitt vurdert av eksterne fagfolk og som oppfyller følgende kriterier: 
 
• Senteret ligger i EU og oppfyller standarden for behandlingen av nevroendokrin kreft, 
slik dette er definert av ENETS og de avhengige ekspertene.  
• Senteret garanterer at pasientene får behandling av høyeste kvalitet. 
• Senteret gir pasientene valgmuligheter. 
• Senteret er med og utvikler et EU-nettverk av fagkunnskap om nevroendokrin kreft 
for dermed å avdekke ny kunnskap, legge til rette for samarbeid og skaffe empirisk 
materiale fra pasientresultater og grunnforskning/kliniske forsøk. 
• Senteret følger behandlingsstandarder og administrasjonsprotokoller, slik at 
behandlingen blir mer effektiv og mindre kostbar, samtidig som man forbedrer måten 
pasienten får pleie og omsorg på. 
 
De ulike ENETS-aktivitetene gir et klart bidrag til det europeiske samarbeidet mellom 
helsefaglige spesialister, i tråd med hvordan det Europeiske referansenettverket (ERN) 
er ment å virke. Med tanke på både kriteriene og prosessen kan evalueringene fra de 
eksterne fagfolkene i ENETS tjene som et godt eksempel på hvordan et velfungerende 
europeisk referansenettverk kan settes opp på NET-feltet. 
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IV.	Nøkkelspørsmål	i	håndteringen	av	NET	
1.	Kunnskap	og	diagnostisering	
	
Det	er	en	utfordring	å	diagnostisere	NET.	Avhengig	av	nøyaktig	hvor	disse	svulstene	oppstår,	vil	
symptomene	 variere.	 Dersom	 de	 er	 symptomatiske,	 er	 det	 også	 vanlig	 at	 man	 stiller	 en	 feil	
diagnose	med	mer	velkjente	lidelser	som	irritabel	tarmsyndrom	(irritable	bowel	syndrome,	IBS),	
både	fordi	symptomene	ligner	på	hverandre	og	fordi	mange	leger	har	til	gode	å	høre	om	NET.	
For	 eksempel	 kan	 NET	 i	 fordøyelsessystemet	 ditt	 forårsake	 forbigående	 smerte	 og	 ubehag	 i	
magen.26	Noen	NET	kan	overprodusere	et	hormonlignende	stoff	som	serotonin	som	vil	vise	seg	
gjennom	 symptomer	 kalt	 karsinoid	 syndrom.	 Det	 er	 mange	 ulike	 syndromer	 forbundet	 med	
NET.	 I	 de	 fleste	 tilfeller	 er	 imidlertid	 symptomene	 enten	 helt	 fraværende,	 milde	 eller	 ikke-
spesifikke.	Dette	 er	 noe	 som	gjør	 det	 til	 en	utfordring	 å	 diagnostisere	NET,	 noe	 som	 i	 sin	 tur	
fører	 til	 forsinkede	 diagnoser.	Med	 hensyn	 til	 svulster	 i	 magen,	 tarmen	 og	 bukspyttkjertelen	
(kjent	under	 fellesbetegnelsen	GEP-NET),	 kan	diagnosen	 forsinkes	med	opptil	10	år,27	og	44–
73	%	 av	 GEP-NET-pasientene	 i	 Europa	 diagnostiseres	 med	 en	metastatisk	 sykdom.8	 Dette	 er	
særlig	urovekkende	ettersom	NET	er	uhelbredelige	så	snart	de	er	så	fremskredne	at	de	er	blitt	
en	metastatisk	sykdom	som	ikke	kan	fjernes	ved	kirurgi.29	
	
Det	 er	 åpenbart	 at	 helsepersonell	 trenger	mer	 kunnskap	 for	 å	 diagnostisere	 NET	 på	 en	mer	
effektiv	måte.	NET-spesialister	har	gjennomført	en	 rekke	 tiltak	på	både	 regionalt	og	nasjonalt	
nivå.	 Dette	 er	 som	 regel	 snakk	 om	 uformelle	 tiltak	 iverksatt	 av	 fagfolk	 som	 er	 lidenskapelig	
opptatt	av	å	dele	på	sin	kunnskap,	hvor	målet	er	å	forbedre	diagnostiseringen	og	behandlingen	
av	NET-pasienter.	Det	er	imidlertid	klart	at	når	målet	er	å	gi	opplæring	til	primære	og	sekundære	
helseprofesjonelle,	er	enkeltlandenes	 regjeringer	nødt	 til	 å	 stille	opp	med	ressurser	og	 støtte.	
Alt	i	alt	betyr	dette	at	det	er	en	svært	stor	målgruppe	som	NET-spesialister	trenger	hjelp	til	å	nå	
ut	til.	
	
Det	 må	 fokuseres	 særlig	 på	 erfaringene	 som	 pasienter	 har	 med	 å	 få	 tilgang	 til	 en	 effektiv	
diagnose,	og	å	leve	uten	å	få	en	diagnose	eller	å	få	en	feil	diagnose.	Pasienter	rapporterer	om	
vanskeligheter	 med	 å	 få	 tilgang	 til	 det	 nyeste	 innen	 diagnostiseringsteknologi:	 Dette	 er	
foruroligende	siden	det	kan	utsette	at	man	får	riktig	behandling,	og	siden	det	å	bruke	gammel	
teknologi	er	noe	som	kan	virke	pengesparende	 til	 å	begynne	med,	men	som	koster	mer	 i	det	
lange	 løp.	Det	at	nasjonale	 regjeringer	 stiller	opp	med	 ressurser	og	 støtte	 til	 europeiske	NET-
referansenettverk	vil	være	helt	avgjørende	for	at	slike	nettverk	vil	lykkes.	
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Det	 å	 forbedre	 diagnostisering	 og	 kunnskap	 er	 et	 hovedfokus	 for	 EU	 når	 det	 gjelder	 sjeldne	
sykdommer	og	kreft.	
	
Gjennom	sin	lovgivning	og	finansiering	har	EU	bidratt	til	å	utvikle	en	rekke	verdifulle	ressurser	
for	pasienter	og	helseprofesjonelle,	som	f.eks.	Orphanet,	RareCareNet	og	CANCON,	hvor	målet	
er	å	øke	bevisstheten	og	gi	innbyggerne	informasjon.	
	
CANCON	søker	på	ulike	måter	å	bidra	til	å	redusere	kreftbelastningen	i	EU	ved	å	koble	sammen	
ledende	 krefteksperter	 (så	 vel	 helseprofesjonelle	 som	 politikere)	 fra	 EUs	medlemsland.	 Disse	
nøkkelelementene	vil	kombineres	med	andre	relevante	sider	ved	kreftforebygging	for	å	lage	en	
håndbok	over	hvordan	man	kan	forbedre	innsatsen	på	dette	feltet	(det	forannevnte	European	
Guide	 on	 Quality	 Improvement	 in	 Comprehensive	 Cancer	 Control).	 Et	 av	 de	 viktigste	
fokusområdene	i	denne	håndboken	vil	være	det	å	forbedre	kreftscreening.32	
	
I	 tillegg	 har	 EU	 lansert	 felles	 handlinger	 for	 både	 sjeldne	 sykdommer	 og	 sjeldne	 krefttyper	 i	
annen	halvdel	av	2015.	

 
Hvorfor	er	det	vanskelig	å	oppdage	NET?30	

•	Kunnskap:	Leger	kjenner	ofte	lite	til	NET.	
•	Størrelse:	Enkelte	NET-typer	kan	være	mindre	enn	en	centimeter.	
•	Beliggenhet:	NET	kan	dukke	opp	en	rekke	ulike	steder	i	kroppen.	
•	Symptomer:	Symptomer	kan	variere	svært	fra	en	form	av	NET	til	en	annen.	
•	Testing:	Fordi	de	ulike	NET-typene	varierer	så	mye,	er	det	nødvendig	med	helt	
spesialiserte	tester.	

	
Hva	er	symptomene	til	NET?	

•	Rødme,	akutt	diaré,	skjelving,	andpustenhet	
•	Lavt	blodsukker,	svette,	svimmelhet	
•	Tilbakevendende	magesår	
•	Hormonproduksjon	

	
Metoder	for	å	diagnostisere	NET	

•	CT,	MR,	ultralyd,	molekylær	bildebehandling,	blodprøver,	urinprøver	og	endoskopi,	
octreotide-	og	MIBG-skann,	gallium-PET	

	
Viktigheten	av	å	stille	riktig	diagnose	

•	NET	er	ofte	forbundet	med	langsiktige	helsebelastninger,	og	5-års	overlevelsesraten	er	
svært	avhengig	av	stadiet	når	svulstene	oppdages	(fra	en	93	%	overlevelsesrate	i	
veldifferensierte	lokaliserte	sykdommer,	til	14	%	i	veldifferensierte	sykdommer	med	
fjerntliggende	metastaser).31	
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2.	Pasientforløpet	
	
Når	noen	får	en	NET-diagnose,	kan	det	være	resultatet	av	et	langt	forløp	preget	av	uforklarlige	
og	 urovekkende	 symptomer	 og	 feildiagnoser.21	 	 NET	 rammer	 folk	 i	 alle	 aldersgrupper,	 og	
avhengig	av	typen,	plasseringen	i	kroppen	og	spredningen	av	svulstene	kan	sykdommen	utvikle	
seg	 enten	 sakte	 eller	 på	 en	 svært	 aggressiv	 måte.	 Diagnostiseringstiden	 er	 kritisk,	 fordi	 den	
første	 behandlingslinjen,	 helbredende	 kirurgi,	 som	 regel	 bare	 er	mulig	 hvis	 svulsten	 ikke	 har	
spredd	seg	over	 tid.	Dessverre	er	det	slik	at	en	betydelig	andel	av	pasientene	 får	en	diagnose	
først	etter	at	svulsten	har	spredd	seg.33	
	
NET	rammer	enkeltindividet	hardt,	uansett	om	man	får	en	diagnose	eller	ikke.	Symptomer	som	
rødme,	skjelvinger,	kronisk	diaré	og	magesår	 forstyrrer	vedkommendes	hverdagsliv	og	helse.	 I	
tillegg	 kommer	 den	 velkjente	 psykologiske	 effekten	 som	 kreft	 har	 på	 både	 pasienten	 og	
familien.	Både	symptomene	til	NET,	engstelse	for	behandlingen,	konsekvensene	for	pasientens	
fremtidsplaner	og	følgene	alt	dette	har	for	pasientens	mentale	helse,	er	livsendrende.	Effekten	
NET	 har	 på	 livene	 til	 pasientens	 familiemedlemmer	 og	 venner,	 også	 som	 ubetalte	
omsorgsgivere,	betyr	at	en	NET-diagnose	rammer	mer	enn	bare	én	person.	
	
Man	kan	behandle	symptomene	forårsaket	av	NET	på	ulike	måter	og	få	sykdommen	til	å	utvikle	
seg	 saktere.	 Man	 bør	 prioritere	 å	 ta	 hensyn	 til	 faktorer	 som	 angår	 livskvaliteten.	 Der	 hvor	
helbredende	 kirurgi	 ikke	 er	 mulig,	 vil	 det	 være	 fordelaktig	 for	 pasienten	 at	 man	 bruker	
behandlingsformer	som	reduserer	symptomene	og	sinker	sykdommens	utvikling.	
	
NET-pasienters	adgang	til	å	få	eksperthjelp	fra	spesialister	er	helt	avgjørende.	Behandling	krever	
vanligvis	deltakelse	fra	en	rekke	ulike	spesialister,	 i	og	med	at	svulstene	kan	dannes	i	en	rekke	

 
ANBEFALINGER	
	
EUs	medlemsland	burde	støtte	NET-samfunnet	i	dets	bestrebelser	på	å	lære	opp	
helseprofesjonelle	og	legge	til	rette	for	å	dele	kunnskap	om	NET	og	deres	symptomer	og	
diagnosemetoder.	
	
Medlemsland	som	ikke	har	en	målrettet	NET-politikk,	bør	forhøre	seg	hos	spesialister	og	følge	
anbefalingene	for	beste	praksis	som	disse	spesialistene	kommer	med	på	grunnlag	av	sin	
erfaring.	
	
NET-samfunnet	bør	jobbe	sammen	om	kunnskaps-	og	diagnostiseringsspørsmål	for	å	kunne	gi	
anbefalinger	til	EU	angående	f.eks.	hindre	mot	å	få	stilt	en	riktig	diagnose	og	det	å	øke	
bevisstheten	omkring	NET.	
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ulike	deler	av	det	nevroendokrine	systemet.	Dette	er	grunnen	til	at	det	er	så	viktig	med	at	man	
har	tilgang	til	velkoordinert	behandling	fra	spesialister	fra	flere	ulike	fagfelt.	
12	
Sykepleiere	som	har	spesialisert	seg	på	NET,	spiller	også	en	nøkkelrolle	i	å	sørge	for	omsorg	og	
pleie	 av	 høy	 kvalitet.	 I	 en	 rekke	 velfungerende	 behandlingsnettverk	 er	 det	 innenfor	 slike	
sykepleieres	ansvarsområde	å	koordinere	ulike	spesialistinngrep	 (deriblant	å	bestille	og	tildele	
relevante	ressurser),	gi	tydelig	informasjon	basert	på	erfaringer	med	NET	og	skrive	ut	medisiner.	
For	 å	 gi	 pasienten	 så	 god	 omsorg	 og	 pleie	 som	 mulig,	 burde	 alle	 referansesentrene	 ha	 en	
sykepleier	som	er	NET-spesialist.	
	
Frem	til	nå	har	behandlingen	av	NET	i	Europa	utviklet	seg	gjennom:	
•	etableringen	av	nasjonale	nettverk	med	støtte	fra	landets	myndigheter	og	spesialister,	
•	arbeidet	til	ENETS	med	å	utnevne	sentre	for	fremragende	forskning	og	koble	dem	sammen	i	et	
nettverk,	hvor	målet	er	å	spre	beste	praksis	og	moderne	behandlingsformer	for	NET.	
	
Artikkel	12	av	pasientrettighetsdirektivet	fra	201434	nedfelte	at	man	skulle	etablere	europeiske	
referansenettverk	 (ERN)	 for	 sjeldne	 lidelser	og	pasienter	 som	 trenger	 spesialistbehandling.	 En	
viktig	side	ved	europeiske	referansenettverk	er	at	de	setter	pasienten	klart	i	fokus,	i	og	med	at	
de	får	mandatet	sitt	fra	et	direktiv	som	er	fokusert	på	å	forbedre	pasientbehandlingen.	Det	vil	
være	viktig	å	legge	til	rette	for	at	nåværende	nasjonale	nettverk	kan	gi	verdifulle	bidrag	både	på	
nasjonalt	og	europeisk	nivå,	fremfor	å	bli	for	komplekse	og	byråkratiske.	
	

ENETS’	system	for	akkreditering	av	sentre	for	fremragende	forskning	(SFF)	

Instansen	som	tildeler		
SFF-sertifikatet	 ENETS	 Eier	instansen	som	tildeler	SFF-

sertifikatet	
ENETS’		
SFF-sertifiseringspanel	

Panelet	består	av	følgende	
medlemmer:	
• ENETS’	

evalueringseksperter	og	
spesialister	

• Lederen	av	ENETS’	SFF-
program		

• Et	medlem	av	ENETS’	
utøvende	komité	

• Videreutvikler	katalogen	
• Anbefaler	hvorvidt	man	skal	

tildele	et	SFF-sertifikat	

Sertifiseringsinstansen	 GSG	Consulting	 • Koordinerer	og	garanterer	
for	en	uavhengig	
sertifiseringsprosess	

• Anbefaler	hvorvidt	man	skal	
tildele	et	SFF-sertifikat	

Spesialistteamet	 ENETS’	evalueringseksperter	 • Oppnevnt	av	ENETS	og	
kvalifisert	gjennom	GSG	

• Vurderer	sentrene	
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3.	Forskning	og	innovasjon	
	
En	viktig	drivkraft	for	å	gjøre	noe	med	NET	på	EU-nivå	er	det	faktum	at	EU	er	en	leder	innenfor	
innovasjon	og	har	en	av	verdens	største	forskningspotter.	En	rekke	firmaer	og	forskningsmiljøer	
i	EU	har	gitt	viktige	bidrag	til	at	legevitenskapen	har	utviklet	seg	og	gjort	det	mulig	med	dagens	
diagnostiserings-	 og	behandlingstilbud	 til	NET-pasienter.	 Vitenskapens	og	helsefagenes	 viktige	
bidrag	til	økonomisk	velstand	er	blitt	anerkjent	i	EUs	arbeids-	og	vekstpolitikk.	
	
Forskning	har	blitt	utført	for	å	forstå	hva	som	forårsaker	NET	og	hvordan	de	dannes,	samt	lage	
mer	 effektive	 diagnostiseringsverktøy	 og	 utvikle	 nye	 behandlingsformer.	 Som	 med	 de	 fleste	
andre	 sjeldne	 sykdommer	 ligger	 det	 store	 utfordringer	 i	 at	 det	 er	 få	 pasienter	 og	 liten	

 
ANBEFALINGER	
	
Som	et	mer	formelt	skritt	for	nåværende	nasjonale	nettverk	vil	det	være	en	fordel	å	etablere	et	
europeisk	NET-referansenettverk,	noe	som	kan	være	viktig	for	å	forbedre	pasientbehandlingen.	
Det	er	viktig	at	et	fremtidig	referansenettverk	tar	hensyn	til	synspunktene	til	ekspertene	på	
dette	feltet	og	støtter	seg	til	allerede	eksisterende	nettverk.	
	
I	hele	Europa	er	det	store	variasjoner	i	tiltaksplanene	for	NET.	Det	er	viktig	at	beste	praksis	fra	
ulike	medlemsland	identifiseres	og	spres,	for	eksempel	gjennom	EU-tiltak	som	CANCON.	
	
En	svært	effektiv	måte	å	forbedre	behandlingen	på	er	å	forbedre	diagnostiseringen	av	pasienter	
før	svulstene	har	spredd	seg,	for	dermed	å	gjøre	det	mer	sannsynlig	at	kirurgi	er	mulig.	
	
EUs	medlemsland	bør	forbedre	tilgangen	til	spesialistbehandling	fra	både	kirurger,	leger	og	
sykepleiere.	Behandlingsstandarder	utviklet	av	ENETS	og	nasjonale	nettverk	eller	fagmiljøer	bør	
brukes	for	å	motvirke	skjevheter	i	behandlingen	av	NET	i	Europa.	
	
Medlemslandene	bør	støtte	en	tverrfaglig	tilnærming	til	å	behandle	NET-pasienter	ved	å	få	med	
alle	relevante	eksperter	på	tvers	av	fagfeltene,	for	dermed	å	identifisere	den	riktige	
behandlingen.	
	
Regjeringer	og	helseprofesjonelle	må	aktivt	rådspørre	NET-pasienter	og	-spesialister	når	de	
utformer	politikk	som	angår	slike	pasienter.	
	
NET-samfunnet	bør	jobbe	sammen	om	pasientforløpet	for	å	kunne	komme	med	anbefalinger	til	
EU.	
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fagkunnskap.	Av	den	grunn	er	det	nødvendig	å	støtte	europeiske	spesialister	på	dette	feltet	slik	
at	man	stadig	forbedrer	hvordan	denne	sykdommen	håndteres	og	behandles.35	
	
EU	kan	 finansiere	 forskning	og	gjøre	noe	med	uavklarte	behov	 innen	 folkehelsen	på	en	 rekke	
ulike	måter,	bl.a.	gjennom	Horizon	2020-programmet	og	det	offentlig-private	samarbeidet	IMI	2	
(Innovative	Medicines	Initiative).	Det	er	av	avgjørende	betydning	at	disse	tiltakene	ikke	overser	
felt	som	NET.	
	
En	 rekke	 EU-lover	 og	 -tiltak,	 som	 for	 eksempel	 forordningen	 om	 legemidler	 til	 sjeldne	
sykdommer	 (OMP),36	 har	 vært	 en	 pådriver	 i	 utviklingen	 av	 nye	 behandlingsalternativer	 for	
sjeldne	sykdommer.	Således	har	komiteen	for	legemidler	til	sjeldne	sykdommer	(COMP)	ved	Det	
europeiske	 legemiddelbyrå	 gitt	 over	 tusen	 nye	 produkter	 status	 som	 legemidler	 til	 sjeldne	
sykdommer.	OMP	ble	opprinnelig	vedtatt	for	å	støtte	utviklingen	av	nye	behandlingsformer	for	
sjeldne	sykdommer.	
	

«Som	medisinsk	forsker	har	jeg	selv	sett	hvilke	gjennombrudd	man	kan	få	ved	å	belønne	
innovasjon	i	helsevesenet.	Vi	må	sikre	at	FoU-tiltakene	vi	har	iverksatt	på	EU-nivå,	kan	munne	ut	

i	konkrete	resultater	på	bakken,	og	at	EU	forblir	et	sted	hvor	de	som	investerer	i	medisinsk	
forskning,	blir	belønnet	for	det	de	oppnår.»	

Dr.	Kay	Swinburne,	MEP	(ECR-gruppen,	Storbritannia)	
	

	
	
	
	
	 	

 
ANBEFALINGER	
	
EUs	medlemsland	bør	sørge	for	gode	insentiver	som	kan	legge	til	rette	for	at	nye	
behandlingsformer	for	NET	blir	utviklet.	
	
NET-samfunnet	bør	jobbe	sammen	med	forskning	og	innovasjon	for	å	kunne	komme	med	
anbefalinger	til	EU,	for	eksempel	ved	å	vurdere	mulighetene	for	å	gi	støtte	til	NET-
forskning	under	Horizon	2020	og	andre	forsknings-	og	finansieringsprogrammer.	
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V.	Oppsummering	og	konklusjoner	
	

	

KUNNSKAP	OG	DIAGNOSTISERING	
EUs	 medlemsland	 burde	 støtte	 NET-samfunnet	 i	 dets	 bestrebelser	 på	 å	 lære	 opp	
helseprofesjonelle	 og	 legge	 til	 rette	 for	 å	 dele	 kunnskap	 om	 NET	 og	 deres	 symptomer	 og	
diagnosemetoder.	
	
Medlemsland	som	ikke	har	en	målrettet	NET-politikk,	bør	forhøre	seg	hos	spesialister	og	følge	
anbefalingene	 for	 beste	 praksis	 som	 disse	 spesialistene	 kommer	 med	 på	 grunnlag	 av	 sin	
erfaring.	
	
NET-samfunnet	bør	jobbe	sammen	om	kunnskaps-	og	diagnostiseringsspørsmål	for	å	kunne	gi	
anbefalinger	 til	 EU	 angående	 f.eks.	 hindre	 mot	 å	 få	 stilt	 en	 riktig	 diagnose	 og	 det	 å	 øke	
bevisstheten	omkring	NET.	
 

PASIENTFORLØPET	
	
Som	et	mer	formelt	skritt	for	nåværende	nasjonale	nettverk	vil	det	være	en	fordel	å	etablere	et	
europeisk	 NET-referansenettverk,	 noe	 som	 kan	 være	 viktig	 for	 å	 forbedre	
pasientbehandlingen.	 Det	 er	 viktig	 at	 et	 fremtidig	 referansenettverk	 tar	 hensyn	 til	
synspunktene	til	ekspertene	på	dette	feltet	og	støtter	seg	til	allerede	eksisterende	nettverk.	
	
I	hele	Europa	er	det	store	variasjoner	i	tiltaksplanene	for	NET.	Det	er	viktig	at	beste	praksis	fra	
ulike	medlemsland	identifiseres	og	spres,	for	eksempel	gjennom	EU-tiltak	som	CANCON.	
	
En	 svært	 effektiv	 måte	 å	 forbedre	 behandlingen	 på	 er	 å	 forbedre	 diagnostiseringen	 av	
pasienter	 før	 svulstene	 har	 spredd	 seg,	 for	 dermed	 å	 gjøre	 det	mer	 sannsynlig	 at	 kirurgi	 er	
mulig.	
	
EUs	medlemsland	 bør	 forbedre	 tilgangen	 til	 spesialistbehandling	 fra	 både	 kirurger,	 leger	 og	
sykepleiere.	 Behandlingsstandarder	 utviklet	 av	 ENETS	 og	 nasjonale	 nettverk	 eller	 fagmiljøer	
bør	brukes	for	å	motvirke	skjevheter	i	behandlingen	av	NET	i	Europa.	
	
Medlemslandene	 bør	 støtte	 en	 tverrfaglig	 tilnærming	 til	 å	 behandle	 NET-pasienter	 ved	 å	 få	
med	 alle	 relevante	 eksperter	 på	 tvers	 av	 fagfeltene,	 for	 dermed	 å	 identifisere	 den	 riktige	
behandlingen.	
	
Regjeringer	 og	 helseprofesjonelle	 må	 aktivt	 rådspørre	 NET-pasienter	 og	 -spesialister	 når	 de	
utformer	politikk	som	angår	slike	pasienter.	
	
NET-samfunnet	bør	jobbe	sammen	om	pasientforløpet	 for	å	kunne	komme	med	anbefalinger	
til	EU.	
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VI.	Takk	
En	 rundebordskonferanse	med	 eksperter	 på	 NET-politikk	 ble	 arrangert	 i	 Europaparlamentet	 i	
Brussel	for	å	markere	NET-kreftdagen	den	10.	november.	Dette	møtet,	som	ble	ledet	i	fellesskap	
av	Françoise	Grossetête	(MEP)	og	Dr.	Charles	Tannock	(MEP),	samlet	sammen	NET-spesialister	
og	representanter	fra	EU-kommisjonen.	
	
På	møtet	 forpliktet	man	seg	 til	 å	 jobbe	sammen	på	EU-nivå	 for	å	 sikre	at	 spesialistene	kunne	
bidra	 til	 å	 utforme	 EUs	 politikk	 for	 saker	 som	 angår	 NET-samfunnet.	 Man	 anså	 at	 det	 lå	 en	
merverdi	 i	å	ta	opp	spørsmål	relatert	til	sjeldne	krefttyper	som	NET	på	et	felleseuropeisk	nivå.	
Det	er	lite	fagkunnskap	om	NET,	og	av	den	grunn	er	det	helt	avgjørende	at	man	fremmer	riktig	
bruk	av	slik	kunnskap	i	Europa.37	
	
Ekspertgruppen	 konkluderte	 med	 at	 den	 burde	 fokusere	 innsatsen	 sin	 på	 de	 tre	
nøkkelspørsmålene	som	ble	presentert	i	dette	dokumentet.	Videre	ble	man	enig	om	at	gruppen	
vil	 legge	 frem	 anbefalinger,	 jobbe	 for	 at	 disse	 anbefalingene	 iverksettes,	 og	 komme	 sammen	
igjen	på	NET-kreftdagen	for	å	diskutere	fremskrittet.	
	 	

 
FORSKNING	OG	INNOVASJON	
EUs	medlemsland	bør	sørge	for	gode	insentiver	som	kan	legge	til	rette	for	at	nye	
behandlingsformer	for	NET	blir	utviklet.	
	
NET-samfunnet	bør	jobbe	sammen	med	forskning	og	innovasjon	for	å	kunne	komme	med	
anbefalinger	til	EU,	for	eksempel	ved	å	vurdere	mulighetene	for	å	gi	støtte	til	NET-
forskning	under	Horizon	2020	og	andre	forsknings-	og	finansieringsprogrammer.	
	

Ingenting	om	oss	uten	oss!	Man	bør	rådspørre	NET-pasientenes	
interessegrupper	om	politikk	og	lovgivning	som	angår	NET-pasienter.	
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Paneldeltakerne	
Lederne	av	ekspertgruppen	
Françoise	Grossetête,	MEP	(EPP-gruppen,	Frankrike)	
Dr.	Charles	Tannock,	MEP	(ECR-gruppen,	Storbritannia)	
	
Medlemmer	av	Europaparlamentet	
Davide	Ruffo,	stedfortreder	for	Elisabetta	Gardini,	MEP	(EPP-gruppen,	Italia)	
Dr.	Kay	Swinburne,	MEP	(ECR-gruppen,	Storbritannia)	
	
Talere	fra	EU-kommisjonen	
Antoni	Montserrat	
Dr.	Enrique	Terol	
	
Talere	
Cathy	Bouvier,	NET-sykepleier	
Prof.	Martyn	Caplin,	European	Neuroendocrine	Tumor	Society	(ENETS)	
Teodora	Kolarova,	International	Neuroendocrine	Cancer	Alliance	(INCA)	
	
Eksperter	
Giovanni	Asta,	Public	Affairs	Manager,	Ipsen	Group	
Marie-Françoise	 Bigre,	 APTED	 (Association	 de	 Patients	 porteurs	 de	 Tumeurs	 Endocrines	
Diverses)	
Dr.	Rocio	Garcia	Carbonero,	Hospital	Universitario	Doce	de	Octubre,	Madrid	
Prof.	Annamaria	Colao,	Università	degli	Studi	di	Napoli	Federico	II	

 
JURIDISK	AVKLARING	
	
Innholdet	i	dette	dokumentet	gjenspeiler	diskusjonene	og	konklusjonene	man	kom	med	
under	et	ekspertpanel	om	NET	som	ble	avholdt	10.	november	2015	i	Europaparlamentet.	
Paneldeltakerne,	beslutningstakere	og	andre	interessenter	bidro	til	dokumentets	innhold,	
også	gjennom	ytterligere	intervjuer	og	gjennom	innspill	som	ble	gitt	under	et	møte	for	
interessentene	som	ble	arrangert	tidligere	på	dagen	den	10.	november	2015.	Rohde	
Public	Policy	sto	for	ytterligere	innhenting	av	informasjon.	
	
Dette	dokumentet	ble	redigert	av	Steven	Bridges	fra	Rohde	Public	Policy,	med	økonomisk	
og	praktisk	støtte	fra	Ipsen	Group	og	Lexicon.	Dokumentet	ble	gjennomgått	av	deltakerne	
i	ekspertpanelet.	Før	ekspertgruppen	la	til	siste	hånd	på	dokumentet,	la	Ipsen	Group	til	
relevante	opplysninger	for	å	sikre	at	man	var	transparent	med	hensyn	til	gruppens	støtte	
og	at	man	fulgte	gjeldende	regelverk	med	hensyn	til	innholdet.	
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Dr.	 Patrick	 Delavault,	 senior	 viseadministrerende	 direktør	 og	medisinsk	 hovedansvarlig,	 Ipsen	
Group	
Prof.	Massimo	Falconi,	Università	Vita	e	Salute,	Ospedale	San	Raffaele	IRCCS,	Milano	
Prof.	 Diego	 Ferone,	 Dipartimento	 di	 Medicina	 interna	 e	 Specialità	 mediche,	 Università	 degli	
Studi	di	Genova	
Dr.	Enrique	Grande,	Hospital	Universitario	Ramón	y	Cajal,	Madrid	
Christine	Rodien-Louw,	APTED	
Jan	Swiderski,	Public	Affairs	Manager,	Ipsen	Group	
Prof.	Antoine	Tabarin,	CHU	de	Bordeaux	
	
Logistikk	og	redigeringsstøtte	
Steve	Bridges,	Rohde	Public	Policy	
James	Kennedy,	Rohde	Public	Policy	
	
Takk	til	følgende	som	har	hjulpet	til	med	å	forberede	dokumentets	innhold	
Caroline	Dubois-Renou,	l’Association	Le	Sourire	de	Sabrina	
Prof.	Philippe	Ruszniewski,	Service	de	Gastro-Entérologie	CHU	Paris	Nord-Val	de	Seine	
Prof.	Juan	Valle,	Christie	NHS	Foundation	Trust	
18	
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