
Tilbage til livet  

Netpa hjælper dig på vej 

Læs mere på  
www.netpa.dk

Netpa Danmark 
* Informerer om kræftsygdommen neuroendokrine tumorer
* Er talerør over for myndigheder og institutioner
* Formidler nyheder og forskningsresultater
* Udbygger et patientnetværk for udveksling af erfaringer

Foreningen for patienter  
med neuroendokrine tumorer (NET)



Større viden om NET-kræft er spiren til et bedre liv
"Det er ikke nok at have 
viden. 
Man må også anvende den". 
Goethe (1749 - 1832) 

Viden - tilsat en god portion 
vilje - er den kloge vej for 
alle, som har NeuroEndokrine 
Tumorer (NET) inde på livet. 
Enten som patienter, 
pårørende, behandlere eller 
forskere. 

Rigtige beslutninger træffes 
på basis af viden.  
Men da NET er sjælden og 
kompliceret, er der kun 
begrænset viden om sygdommen. 

Derfor er det Netpa's mission som patientforening at informere og få 
alle relevante instanser til at fokusere på vores sjældne sygdom. 

Sammen er vi stærke 
Vi, som er påvirket af sygdommen, er måske ikke så stærke rent 
fysisk. Men når vi står sammen, er vi stærke, når det gælder om at 
komme i dialog med myndigheder, institutioner og politikere. Alle 
dem, som træffer vigtige, ja livsvigtige beslutninger om vores fremtid. 
Bl.a. derfor arbejder Netpa tæt sammen med Kræftens Bekæmpelse.  

Ingen tilfælde af NET-kræft er ens; og de skal derfor behandles 
forskelligt. Det sørger de kompetente læger og sygeplejersker for på 
vores certificerede NET-ambulatorier. Både det faglige personale og 
Netpa arbejder for at skabe øget fokus på vores sjældne kræftsygdom. 
Og Netpa har medvirket til etableringen af en nordisk gruppe af NET- 
patientforeninger, NordicNet, ligesom vi er medlem af INCA, 
International Neuroendocrine Cancer Alliance.

Altsammen noget der får dit håb for fremtiden til at spire. 

Netpa giver dig mange medlemsfordele 

Dit talerør 
Netpa er dit talerør, når det drejer sig om at skabe opmærksomhed om 
NET. Som medlem bliver din stemme hørt, hvad enten du kontakter 
vores telefonlinje eller skriver på Netpas facebookside. 

Vores netværksgrupper 
Deltag i en af vores mange etablerede og geografisk spredte 
netværksgrupper, hvor patienter og pårørende udveksler erfaringer 
med sygdommen. Du kan også være med til at oprette nye 
netværksgrupper. 

Netpas lukkede facebookgruppe 
Netpa er naturligvis på facebook. Som medlem af Netpa kan du få 
adgang til vores lukkede facebookgruppe. 

Nyhedsbreve 
Du modtager Netpas nyhedsbreve via e-mail, hvor du bl.a. kan læse 
om nye forskningsresultater, forskellige sygehistorier og foreningens 
mange aktiviteter. 

NET-dagen 
Hvert år den 10. november afholdes den landsdækkende NET-dag, 
hvor fagfolk deler deres erfaringer og viden om sygdommen. Dagen, 
som også er en international NET-dag, afsluttes med den ordinære 
generalforsamling. 

Kurser og andre arrangementer
Tilbud om deltagelse i arrangementer, som kan være interessante for 
NET-patienter og deres pårørende, offentliggøres løbende på Netpas 
hjemmeside www.netpa.dk i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.  

Toiletkort
Som medlem får du tilbudt et toiletkort, som giver dig mulighed for at 
springe en toiletkø over på flyet, restauranten eller andre offentlige 
steder. Kortet er på dansk og engelsk. 
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Bliv medlem af et fællesskab,  
der kæmper for dig og for hinanden 

Det er nemt at blive medlem af Netpa. 

Du kan enten gå ind på hjemmesiden 
www.netpa.dk, hvor du kan udfylde en 
indmeldelsesblanket, eller du kan sende 
os en mail på info@netpa.dk med dit 
navn, adresse og telefonnummer.

Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du 
velkommen til at skrive en mail med dit 
spørgsmål eller bede os om at ringe dig op.

Du er medlem af Netpa, så snart vi har 
modtaget dit kontingent, som du kan 
betale via netbank eller MobilePay.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i 
Netpa.

www.netpa.dk - info@netpa.dk
Bank: Nordea 

reg.nr. 1344 kontonr. 0758851044
CVR nr. 33 00 86 86 - MobilePay til nr. 19211

NET-kræft er en sjælden sygdom, som ofte forbindes med zebraer. Simpelthen fordi de 
medicinstuderende lærer at antage, at den mest enkle forklaring på en række symptomer 

sædvanligvis også er den bedste diagnose. Dvs., at det normale er at lede efter de typiske 
årsager til symptomerne frem for de usædvanlige. Som at høre noget, der lyder som hestehove. 

Men tænk nu hvis det viser sig at være zebraer…?

Ikke to tilfælde er ens 
- men du er ikke alene 

Foreningen for patienter  
med neuroendokrine tumorer (NET)


