
CarciNor 

Nevroendokrin kreft

CarciNor er en landsdekkende forening 
for alle som er engasjert i NET-kreft



CarciNor er en av de assosierte 
medlemmene av Kreftforeningen.  
Vi som arbeider for kreftsaken har 
mange utfordringer, erfaringer og 
opplevelser som er felles for alle 
kreftsyke.  
 
Pasientforeningene har gjennom 
Kreftforeningen en rekke felles sam-
arbeidsarenaer. Brukermedvirking, 
likepersonsarbeid, Vardesenter og 
møteplasser, Krafttak mot kreft, er 
bare noen av samarbeidsarenaene.

Tilsluttet

Kreftforeningen            

CarciNor er en landsomfatten-
de forening som arbeider for 
å bedre livsvilkår for personer 
med NET-kreft og deres pårø-
rende.

Når kreft rammer får både den som 
blir syk og de pårørende mange 
nye spørsmål og utfordringer i 
hverdagen. Pårørende er viktige 
støttespillere for den kreftsyke, og 
de blir også selv sterkt berørt. 
 
Det er viktig at både pasienter 
og pårørende har noen som taler 
deres sak, og som kan tilby støtte, 
informasjon og erfaringsutveksling 
med andre i samme situasjon.

 

 > Medlemmene er 
CarciNors viktigste 
aktivum. 

 > Pårørende er en viktig 
og naturlig del av 
CarciNor. 

 > CarciNor har en rekke 
årlige møteplasser 
for våre medlemmer, 
møter, konferanser, 
NET-Kafé og mye mer, 
se våre nettsider.  

 > CarciNor bidrar 
til å synliggjøre de 
som er rammet av 
NET-kreft og til å 
styrke NET-kreft 
pasienters rettigheter, 
behandlings og 
rehabiliteringstilbud.  

 > CarciNor er en av 
14 pasientforeninger 
som er tilsluttet 
Kreftforeningen. 

CARCINOR

Medlemmene er CarciNors viktig-
ste aktivum og har stor betydning 
for foreningen. Dette gjelder både 
aktivitet, økonomi og muligheten til 
å nå ut med informasjon.
 

 
for alle som er engasjert i NET-kreft

Bli medlem i CarciNor, 
støtt arbeidet for 

personer med  
NET-kreft og  

deres pårørende.



For mange av NET-kreftpasientene 
utvikler kreftsykdommen seg ofte 
med uklare, eller uten spesifikke 
symptomer. En stor andel av pasien-
tene med høyt differensierte svulster 
kan også leve med kreftsykdommen i 
mange år uten symptomer. 
 

Dette resulterer i at mange av disse 
pasientene har utviklet en kronisk, 
livslang kreftsykdom når sykdom-
men blir konstatert.

NET-kreft 
sjelden,  

men du er ikke 
alene   

Nevroendokrin (NET) kreft  
er en gruppe sjeldne kreft-
sykdommer.  

NET-kreft er en samlebeteg-
nelse på̊ svulster som utgår 
fra hormonproduserende 
celler eller forstadier til 
disse. 

Slike hormonproduserende celler er 
lokalisert i de fleste av kroppens or-
ganer, og NET-kreft kan følgelig opp-
stå i de fleste av kroppens organer. 
Dette er kreftsykdom som rammer 
relativt få personer hvert år.
NET-kreft kan ramme i alle aldre, 
oftest hos pasienter rundt 60 år. 
Det er stadig flere som får NET-
kreft, antall personer (insidens) som 
får NET-kreft øker mer enn andre 
kreftformer

 > NET-kreft er 
ofte vanskelig å 
diagnostisere, med 
små og uklare 
symptomer. 

 > På diagnosetids-
punktet er 
sykdommen ofte 
kommet langt 
med spredning / 
metastaser. 

 > NET-kreft kan være 
langsomtvoksende 
kreftsykdom, men 
kan også ha et veldig 
aggressivt forløp.

NEVROENDOKRIN KREFT

 

NET-kreft 
sjelden kreftsykdom

NET-kreft er i de  
aller fleste tilfeller  

en kronisk,  
livslang sykdom.



Det er et faktum at NET- kreft 
pasienter ofte får stilt feil, eller får 
for sen diagnose.  
- Dette kan ha negative følger for 
overlevelse og livskvalitet. 
 
Det er viktig å ha en pasientforening 
som arbeider for NET-kreftrammede 
og som minner helsepersonell på at  
- Noen ganger er det en sebra, den 
sjeldne kreftsykdommen.

Sebra og sebrastripene - er 
det internasjonale symbolet 
for NET-kreft.  
Sebra brukes av pasienter, 
pasientorganisasjoner, fore-
ninger, og institusjoner over 
hele verden.

Begrepet sebra om NET-kreft 
kommer opprinnelig fra USA. Dette 
er et medisinsk uttrykk som brukes 
om sjelden, lite trolig sykdom.  
På medisinstudiet sier man  
“when you hear hoofbeats, think 
horses not zebras”. 

Men noen ganger er det den sjeldne 
sykdommen, en sebra.  

 > When you hear 
hoofbeats, don’t 
forget the zebra. 

 > Sebramønsteret er 
individuelt for hver 
enkelt sebra.  
På samme måte et det 
med NET-kreft, hver 
enkelt pasient krever 
individuell behandling 
og oppfølging. 

 > NET-kreft pasienter 
har de samme 
utfordringene over hele 
verden.  

 > CarciNor er medlem 
av den ”International 
Neuroendocrine 
Cancer Alliance 
(INCA) 

DEN SJELDNE DIAGNOSEN

 
 

Noen ganger 
er det en sebra 
– den sjeldne 

diagnosen

hvorfor sebra?

NET-kreft, sjelden 
kreftsykdom, så 

sjelden at vi bruker 
sebra og sebrastriper 

som symbol.



”Nothing about us without us” 
Brukermedvirkning er et viktig, og 
lovfestet prinsipp i Norge.  
CarciNor har en rekke medlemmer 
som er engasjert innen bruker-
medvirkning.  
Det er viktig at kreftperspektivet, og 
kreftpasienter er representert med 
både pasienter og pårørende. 

*) ”Den sjeldne kreften” Media Planet.  
Tom Sunde i samtale med dr. Sørbye, HUS

Å innta en aktiv rolle, å 
være engasjert og holde seg 
informert vil være til stor 
hjelp for deg og dine nær-
meste. *)

Montebello Senteret har hatt stor 
betydning for mange NET-kreft 
pasienter og pårørende. Dette er 
det fremste rehabiliteringssenteret 
for oss med NET. Her har de hatt 
egne NET-kreft kurs siden tidlig på 
90 tallet.  

Alle som er berørt av NET-kreft vil 
ha nytte av et kurs på Montebello 
 
CarciNor har en gjensidig 
samarbeidsavtale med Montebello.  

 > En forening man først 
blir kjent med når en 
selv eller noen av dine 
nærmeste er rammet 
av NET-kreft.  

 > CarciNor er basert på 
frivillighet. Alle våre 
tillitsvalgte arbeider 
på frivillig basis for 
foreningen 

 > Vi i CarciNor har 
brukererfaring, vi 
vet hva som er god 
kvalitet 

 > CarciNor er anerkjent, 
nasjonalt og 
internasjonalt, som 
en organisasjon som 
arbeider for  
NET-kreftrammede. 

PASIENTER OG PÅRØRENDE

- man føler seg hjelpeløs når alvorlig 
sykdom rammer. Mange ønsker å  
bidra/delta, et medlemskap kan 
være en god måte å engasjere seg på.

nothing about us 
without us

Som NET-kreft 
pasient vil du 
komme under 

behandling, denne 
er kontinuerlig  

og vil være livslang.

“Et kurs på 
Montebellosenteret 
gjør noe med deg. 

Du blir fri og glad og 
ønsker deg tilbake. 

Jeg kan bare si takk”

Grethe



CarciNor har flere typer 
medlemskategorier  
- medlem, - familiemedlem,  
- støttemedlem, - bedriftsvenn.

Medlemmer i CarciNor har meldt 
seg inn individuelt og frivillig. Alle 
medlemmer har fulle demokratiske 
rettigheter. Les mer på våre 
hjemmesider www.carcinor.no

CarciNor trenger flere 
støttemedlemmer, bli med å 
bidra til beste for NET-kreft.

Medlemmene er CarciNors 
viktigste aktivum og har stor 
betydning for foreningen. Dette 
gjelder både aktivitet, økonomi 
og muligheten til å nå ut med 
informasjon.

CarciNors Landskonferanse er en 
årlige konferanse hvor det er høy 
prioritering på det faglige innholdet 
med foredrag og samtaler. 
Landskonferansen er medlemmenes 
viktigste samlingspunkt, her får du: 
• treffe noen fantastiske mennesker 
med samme utfordringer
• erfaringsutveksling
• faglig oppdatering
• prisvinner foredrag
• sosialt samvær
• bli med på sebraball
 

 > Pårørende er en viktig 
ressurs i CarciNor. 

 > NETverket er  
CarciNors medlems-
blad, dette kommer 
med 4 utgaver i året.  

 > Alle medlemmer får 
tilsendt NETverket 
kostnadsfritt.  

 > Landskonferansen. 
Høyt faglig innhold. Et 
variert tilbud, noe for 
alle. 

 > CarciNor har en rekke 
aktuelle brosjyrer. Se 
mer på www.carcinor.no 

 > CarciNor er på sosiale 
medier, besøk oss på 
facebook eller twitter.      

MEDLEM

Lokallagene våre har flere typer 
årlige møter for alle medlemmer. 
Møtene har en uformell og positiv 
karakter. De kan ha et faglig tema 
eller være et sosialt arrangement 

medlem i carcinor

Ta del i et støttende 
felleskap og møt andre 

i samme situasjon.  
Støtt arbeidet 

for pasienter og 
pårørende.

Familie- 
medlemmer er 

viktige støttespillere 
for den enkelte og 

for foreningen.



Det er takket være små og store 
bidrag til vårt forskningsfond at 
CarciNor kan bidra til forskning på 
NET-kreft. 

Bli med og støtt CarciNors 
forskningsfond gjennom www.
carcinor.no på Vipps, eller direkte 
på kontonummer 5082.07.66331. 
 
”CarciNor gir viktige bidrag til 
forskning på NET-kreft”
Dr.med Søreide SUS

CarciNor er en aktiv bi-
dragsyter til forskning innen 
NET-kreft. CarciNor deler 
årlig ut midler til relvante 
forskningsprosjekter.

Gjennom CarciNors forskningsfond 
kan vi som pasientforening, i samar-
beid med fagmiljøet, være med på 
å sikre at vi finner fram til bedre me-
toder for utredning og behandling 
for de som blir rammet av NET-kreft. 
 
CarciNor forskningfond bidrar til å 
synliggjøre de som er rammet av 
NET-kreft og til å styrke NET-kreft 
pasienters rettigheter, behandlings 
og rehabiliteringstilbud. 

 

 > Som pasientforening 
for en sjelden 
kreftsykdom er rollen 
som pådriver for økt 
forskning på denne 
kreftformen en viktig 
del av CarciNors 
arbeid. 

 > Les mer om CarciNors 
forskningsfond og 
forskningsprosjektene 
vi har støttet på  
www.carcinor.no 

 > Søk om forsknings-
midler fra CarciNor.  
Ta kontakt med oss på 
post@carcinor.no 
  
 
 
 

FORSKNING PÅ NET-KREFT

Gjennom vårt engasjemenet 
for forskning på NET-kreft 
stimulerer vi til flere og bedre 
forskningsprosjekter for NET-kreft
 

CarciNor deler 
årlig ut midler til 

forskning.

Noen av prisvinnerene av CarciNors forskningspris:

carcinors
forskningsfond

CarciNor bidrar til 
forskning på  

NET-kreft, og jobber 
for økt opplysning og 

informasjon om  
denne sjeldne 

kreftsykdommen.



Medlemsmøtene er et trivelig, 
uformelt møtested for de som kan 
tenke seg å komme sammen med 
andre som er i samme situasjon. Tid 
og sted for møtene finner du på vår 
nettside.  
 
Vi sender informasjon på e-post 
eller brev til alle våre medlemmer. 
Du finner også CarciNor på sosiale 
medier, besøk oss på facebook eller 
twitter.  

“Når vi møtes   
utveksler vi erfaringer 
og bytter optimisme”

               Vigdis Sørlie

Når kreft rammer får både 
den som blir syk og de 
pårørende mange nye 
spørsmål og utfordringer i 
hverdagen. Da kan det være 
godt å vite at man har til-
gang til støttende nettverk 
både på lokalt og nasjonalt 
plan. 

Lokallag og lokal tilhørighet er viktig 
for å skape aktivitet i foreningen. 
Med lokalt engasjement blir flere 
kjent med foreningen og bidrar til 
oppslutning om CarciNor og NET-
kreft.

Lokallagene våre har flere typer 
årlige møter for alle medlemmer. 
Møtene har en uformell og positiv 
karakter. De kan ha et faglig tema 
eller være et sosialt arrangement 
 

 

 > Lokallagets møter har 
en uformell og positiv 
karakter. De kan ha et 
faglig tema eller være 
et sosialt arrangement.  

 > Tid og sted for møtene 
finner du på vår 
hjemmeside.  

 > Vi sender 
informasjon om våre 
arrangementer på 
e-post eller brev til alle 
våre medlemmer. 

 > Vi har felles 
utfordringer  
- et best mulig tilbud 
til de som er rammet 
av NET-kreft. 

 > Vil du være med å 
bidra? Ta kontakt på 
post@carcinor.no

CARCINOR LOKALLAG

 

Velkommen til
Carcinor lokallag

Gratis påfyll  
både sosialt og 

medmenneskelig,  
og kanskje lærer man 
noe som hjelper deg 

som strever  
med sykdom.



Pårørende som likeperson. 
En kreftsykdom rammer langt flere 
enn bare den som har fått kreft. 
CarciNor har egne likepersoner som 
er pårørende og har erfaring med å 
leve med NET-kreft når det er en av 
dine nærmeste som er rammet av 
denne alvorlig kreftsykdomen. 
En likeperson kan være til hjelp for 
andre i samme situasjon. 

Du treffer også våre likepersoner på 
Kreftforeningens Vardesenter.

Likepersonsarbeidet er en 
viktig del av CarciNors ar-
beid for personer med NET-
kreft og deres pårørende. 

En likeperson er ikke en fagperson, 
men en kvalifisert lekmann som kan 
gi omsorg og praktisk veiledning.

Det å leve med NET-kreft, med alt 
det innebærer, kan bety helt nye 
utfordringer i hverdagen. En like-
person kan gi god støtte og infor-
masjon for de som strever med 
sykdommen, og ikke minst for de 
pårørende. Dette kan bidra til bedre 
livskvalitet og mestring. 

 

 > CarciNor er en 
likepersonsorganisasjon 

 > Likepersoner i CarciNor 
er kvalitetsikret og 
godkjent gjennom vår 
likepersonsordning.  

 > Alle våre likepersoner 
har avlagt taushetsløfte. 

 > Du kan selv ta 
kontakt direkte med 
en av foreningens 
likepersoner, også 
utenom åpningstiden.  

 > Du finner en fullstendig 
oversikt over våre 
likepersoner på 
ww.carcinor.no

CARCINOR LIKEPERSON

En likeperson i CarciNor er en 
person som på bakgrunn av egen 
erfaring med NET-kreft, enten som 
pasient eller pårørende, kan være til 
hjelp for andre i samme situasjon. 

en likeperson
er gull verd

Trenger du noen 
å snakke med? 

En likeperson i CarciNor
 er gull verd.

Du treffer oss på
www.carcinor.no

eller vår kontakttelefon
21 420 680

Likepersoner  
for personer med 

NET-kreft, og 
pårørende.



NET-kreft dagen er en internasjonal 
dag for å skape oppmerksomhet
om denne sjeldne kreftsykdommen. 
Ved samarbeid på tvers av lande-
grenser kan vi engasjere mange som 
bidrar til at NET-kreft pasienter og
pårørende blir hørt.
 
En dag der pasienter, nærstående 
og alle som er interessert i deres sak 
kan bidra til å øke kunnskapen
om NET-kreft, behovet for rask 
diagnose og tilgang til best mulig 
behandling og pleie.

- et fellesskap 
som kan gi hjelp 

råd og støtte

La oss snakke om NET-kreft på 
den internasjonale dagen for 
NET-kreft, nevroendokrin kreft. 
 
NET-kreft dagen handler om fel-
lesskap for de som er rammet

- et fellesskap som kan gi hjelp, 
råd og støtte. 

NET-kreft dagen er et konkret ek-
sempel på internasjonalt solidaritet 
og samarbeid.  
 
CarciNor arbeider sammen med pa-
sientforeninger over hele verden for
å sette fokus på nevroendokrin kreft 
gjennom den internasjonale dagen
for NET-kreft “NET Cancer Aware-
ness Day”. 
 
Følg med på våre nettsider og sosia-
le medier for mer om NET-kreft dagen.

 

 
 

 > En felles internasjonal 
dag for å rette søkelys 
på NET-kreft 

 > CarciNor, våre lokallag, 
medlemmer og 
samarbeidspartnere 
over hele landet deltar 
i markeringen av  
NET-kreft dagen.  

 > CarciNor er en del 
av det internasjonale 
arbeidet som gjøres 
gjennom ”International 
Neuroendocrine 
Cancer Alliance 
(INCA) 
 
 
 
 
 

10 NOVEMBER  
NET-KREFT DAGEN

Utfordringene NET-kreftpasienter og 
deres pasientforeninger står overfor 
er de samme over hele verden. 

 

Vi inviterer 
medlemmer, 

pasienter, pårørende, 
helsepersonell og  
alle med interesse
for NET-kreft til å  

være med og  
markere dagen.

la oss snakke om 
NET-kreft



CarciNor er assosiert medlem av Kreftforeningen og har en gjensidig forpliktende samarbeidsav-
tale med Kreftforeningen. CarciNor følger Kreftforeningens etiske retningslinjer. All informasjon 

behandles konfidensielt. Ingen opplysninger vil bli gitt videre eller delt med tredje part.

Nevroendokrin kreft (NET) er en fellesbetegnelse for en gruppe av uvanlige, ofte langsomt voksende 
kreftsykdommer, som utvikles fra celler i det endokrine systemet. De blir oftest funnet i lungene 
eller i det gastrointestinale (mage-tarm) system, men også i andre deler av kroppen, slik som buks-
pyttkjertelen, eggstokk og testikler. Antall NET-krefttilfeller er økende og kan påvirke både menn og 

kvinner gjennom hele livet.
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CarciNor fordi
• Vi trenger flere som engasjerer seg sjelden kreftsykdom,  

nevroendokrin kreft, NET-kreft.
• Nevroendokrine svulster (NET) utvikler seg ofte til kreft, og om 

disse ikke blir behandlet kan de føre til alvorlig sykdom og død.
• Pasienter med NET-kreft får ofte stilt feil diagnose, eller blir di-

agnostisert for sent, noe som kan ha negative følger for deres 
mulighet for å overleve og for deres livskvalitet.

• Pasienter med NET-kreft kan med rask diagnose og god behand-
ling oppnå en betydelig gevinst i overlevelse og økt livskvalitet.

• Alle NET-kreft pasienter må få lik tilgang til de forbedringene 
som skjer innen diagnostisering og behandling. 

• Vi trenger mer forskning på nevroendokrin kreft.

CarciNor for alle som er engasjert i NET-kreft
Støtt kreftsaken, støtt CarciNor bli medlem

carcinor
Postboks 11  Kjelsås
0411 oslo
post@carcinor.no

+47 21 420 680
#carcinor  @carcinor


