
Nevroendokrin kreft

kontakttelefon
likepersontelefon



Kontakttelefonen har åpningsti-
der er hverdager 09.00 - 15.00. 
Utenom åpningstidene kan man 
ringe direkte til en av våre like-
personer. Du finner oversikt over 
likepersoner i vårt medlemsblad 
NETverket, eller www.carcinor.no

Trenger du noen

å snakke med?

se www.carcinor.no

eller 21 420 680

CarciNors likepersontele-
fon/kontakttelefon betjenes 
av foreningens likeperso-
ner. Kontakttelefonen er et 
landsdekkende tilbud som 
er åpent for alle som har 
behov for å snakke med en 
likeperson.  

En likeperson forstår hvordan du 
har det og kan være en god støtte. 
En likeperson kan være en å snakke 
med om vanskelige ting, utveksle 
erfaringer og opplevelser.  

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. 

 

 > En likeperson er et 
medmenneske. 

 > Likepersoner for 
pasienter og pårørende. 

 > CarciNor er en 
likeperonorganisasjon.
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

Du finner oversikt over våre likeper-
soner i vårt medlemsblad NETverket, 
og på www.carcinor.no

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

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



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.

NET-kreft er en sjelden kreftsykdom i gruppen nevroendokrine tumorer (NET), carcinoid.  
NET-kreft er et samlebegrep på en rekke hormonproduserende kreftsvulster som i hovedsak  
blir funnet i tarmsystemet eller i lungene, men også i andre deler av kroppen.  

Sykdommen er vanskelig å diagnostisere og er ofte blitt kronisk når den oppdages.
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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


