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Søk om
forskningsmidler
fra CarciNor

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

For 2013 har CarciNor tildelt kr. 100.000,- til forskning, fordelt likt på to forskningsprosjekter.

- Gastroenteropancreatiske nevroendokrine
neoplasmer og svulster (GEP-NENs & NETs): epidemiologi, klinisk-patologiske karakteristika, behandling og overlevelse. En
populasjonsbasert kohort studie fra Sør-Vestlandet.
Basert på gode primærdata, med
muligheter for inngående identifisering av alle aktuelle pasienter
med gastrointestinale nevroendokrine svulster: Man skal evaluere
den sanne forekomsten av sykdommen. Beskrive relevante og
morfologiske aspekter. Beskrive og
vurdere spekteret av gjennomgått
utredning og behandling. Evaluere
sykdomsforløp og overlevelse.
Man vil også kvalitetssikre histologisk/immunhistokjemiske undersøkelser av tilgjengelig morfologisk
arkivmateriale for å kunne kategorisere pasienter og svulsttyper i
henhold til den oppdaterte WHO
klassifiseringen.

Prosjektansvarlig
Prof., dr.med. og Gastrokir. Jon
Arne Søreide, avd., Stavanger
Univ.sjukehus. Klinisk institutt

- Symptomer, symptomlindring, vitaminstatus
og livskvalitet hos pasienter med metastatisk
nevroendokrin tynntarmskreft.
Bakgrunnen for studien er at NETpasienter ofte behandles med somatostatin analoger (Sandostatin LAR
eller Ipstyl Autogel), dels for å lindre
symptomer og dels for å hindre at
svulstene vokser. I den kliniske hverdagen over årene har en sett at disse
pasientene har mere plager og symptomer av behandlingen enn det som
var forventet. Det er særlig gastrointestinale bivirkninger til medikamentell behandling som diare og flatulens
(tarmluft) som er plagsomme, og kan
bli sosialt invalidiserende. Det er lite
data på disse symptomer og hvorledes disse medikamentelt utløste bivirkninger kan bedres.
Nå ønsker en å kartlegge hvilke hovedplager sykdommen og behandlingen medfører med tanke på å kunne
bedre livskvaliteten til denne pasientgruppen.

Prosjektansvarlige
Prof. Halfdan Sørbye, Kreftavdelingen Haukeland Universitetssykehus, Kreftsykepleier
Liv Sylvi Meyer, Kreftavdelingen Haukeland Universitetssykehus (bilde)
Overlege dr. med., Espen-Thiis Evensen, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Kreftsykepleier Kjerstin Skrede Mordal, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet,
Kreftsykepleier/PhD Trude
Haugland, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Prof. Astrid K. Wahl, Institutt
for helse og samfunn, Oslo
Universitetssykehus.

STØTT CARCINORS FORSKNINGSFOND
Alle gaver til CarciNors forskningsfond går til forskning på NET-kreft.
I retningslinjene for CarciNors forskningsfond konkretiserer foreningen hvordan CarciNor skal formidle og bruke midler som er samlet
inn for forskning. Les mer på våre nettsider.
CarciNors forskningskonto 5082.07.66331

CarciNor for alle som er engasjert i NET-kreft.
Støtt kreftsaken, støtt CarciNor bli medlem!
www.carcinor.no

CarciNor er en forening som arbeider for å bedre livsvilkår for
personer med NET-kreft og deres pårørende.
CarciNor er en forening for alle som er engasjert i NET-kreft.
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 diagnostiserer og er ofte blitt kronisk når den oppdages.

