carcinor
for alle som er engasjert i net-kreft

net-kreft
- en lite trolig diagnose

handlingsplan 2016 -19

Forside:
Sebra og sebrastriper er det internasjonale symbolet for NET-kreft. Pasientforeninger og organisasjoner som arbeider i forhold til NET-kreft, også CarciNor, bruker sebrastripene som profilering og symbol. Bakgrunnen for dette er ikke den afrikanske sebraen, men begrepet ”sebra”
som referer til en lite trolig diagnose hos en pasient.

CarciNors Handlingsplan 2016 - 2019
Forord
Styret fremmer forslag til handlingsplan som viser hvordan styret ønsker å arbeide
i perioden 2016-19. Handlingsplanen viser hvor CarciNor skal vise engasjement, og
hvilke mål og retning foreningen skal ha i perioden. Handlingsplanen er utarbeidet med
grunnlag i CarciNors vedtekter.
En handlingsplan med konkrete tiltak er vesentlig for at en interesseorganisasjon skal
kunne lykkes i sitt arbeide. Handlingsplanen skal gi andre organisasjoner og samarbeidspartnere kunnskap om hva foreningen står for og vise våre arbeids mål.
Handlingsplanen er konkretisert ved fem satsningsområder.

Strømstad, 11 mars, 2016

CarciNor

Forening for alle som er engasjert i NET-kreft

1.

Medlemsaktivitet

CarciNor skal ha en god rekruttering av medlemmer i målgruppen, NET-kreft pasienter
og deres pårørende. En kreftsykdom rammer langt flere enn bare den som blir syk. Det
er viktig at også pårørende av NET-kreft pasienter føler tilhørighet til CarciNor, og har
noen som taler deres sak.
CarciNor skal være en aktiv pasientforening med et attraktivt tilbud til alle som er
engasjert for NET-kreft. Gjennom våre aktiviteter skal vi legge til rette for at flere vil bli
medlem i CarciNor.
CarciNor skal bruke NET-kreft dagen, 10. november, til å markere arbeidet for de som
er rammet av nevroendokrin kreft.
CarciNor skal
- arbeide for å nå frem med informasjon til alle som er rammet av NET-kreft
- gjennomføre årlige landskonferanser, medio mars
- arbeide for opprettelse av lokallag der dette er naturlig
- styrke organisasjonen ved kompetanseheving av tillitsvalgte
- bruke NET-kreft dagen til å rette søkelys på nevroendokrin kreft.
- legge til rette for, og lage gode arrangementer på NET-kreft dagen
- bruke NET-kreft dagen til å skape aktivitet omkring nevroendokrin kreft

2.

Likepersonarbeid

Likepersonsarbeidet skal være sentralt i CarciNor. CarciNor skal ha et aktivt likepersontilbud for alle som er rammet av NET-kreft, pasienter, pårørende, nærstående.
CarciNors likepersontilbud skal være forankret i våre vedtekter.
CarciNor skal
- arbeide for et aktivt likepersontilbud i CarciNor og på Vardesentra.
- sikre rekruttering av likepersoner til foreningen
- ha likepersonaktiviteter som en naturlig del av våre styremøter og samlinger
- gjennomføre årlige likepersonkonferanse og likepersonsamling
- kompetanseheving for likepersoner gjennom kursing av våre likepersoner
- ha en egne likepersonkontakttelfon som er betjent av våre likepersoner

3.

Samfunnsrettet aktivitet

CarciNor skal ha et klart samfunnsmessig/interessepolitisk engasjement. CarciNor skal
arbeide for NET-kreft spesielt og kreftsaken generelt.
CarciNor skal arbeide for at alle som blir rammet av NET-kreft skal ha lik tilgang til den
best mulige behandling og lik mulighet til god livskvalitet. CarciNor skal ha en faglig
tilnærming til nevroendokrin kreft og arbeide for forskning på NET-kreft.
CarciNor skal
- arbeide for en styrking av pasient og rehabiliteringstilbud for NET-kreft
- være en bidragsyter til forskning på nevroendokrin kreft gjennom vårt forskningsfond
- arbeide for brukermedvirkning i helseforetak og NAV
- arbeide for økt oppmerksomhet på NET-kreft gjennom konkrete søknader
om tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

4.

Samarbeid

Samarbeid og solidaritet er viktig for alle som arbeider for kreftsaken, også for oss som
arbeider for nevroendokrin kreft. Vi i CarciNor har mye å lære og mye å bidra med i samarbeid med andre pasientforeninger både her hjemme og internasjonalt.
CarciNor skal
- være en aktiv deltaker med Kreftforeningen
- være en bidragsyter og samarbeidspartner med andre pasientforeninger som
arbeider for kreftrammede i Norge
- være en samarbeidspartner med fagmiljøene innen NET-kreft
- arbeide for et internasjonalt pasientengasjement og solidaritet innen NET-kreft
- søke samarbeid med andre pasientforeninger som arbeider for NET-kreft
- arbeide for et skandinavisk samarbeid mellom pasientforeninger innen NET-kreft

5.

Informasjon og Kommunikasjon

Gjennom kommunikasjon skal CarciNor formidle informasjon og kunnskap om pasientarbeid og NET-kreft. CarciNor skal ha en profil som fremmer pasientarbeidet og kampen
mot NET-kreft.
CarciNor skal
- ha et medlemsblad med høy kvalitet, NETverket
- skal ha en oppdatert nettside som viser vårt engasjement for NET-kreft
- være aktiv bidragsyter for NET-kreft og kreftsaken på sosiale medier
- være oppdaterte med den siste utviklingen innen NET-kreft
- være oppdatert i vår informasjon og på våre brosjyrer

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
diagnostisere og er ofte blitt kronisk når den oppdages.

