carcinor
for alle som er engasjert i net-kreft

net-kreft
- en lite trolig diagnose

brukermedvirking i carcinor

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.

Brukerkoordinator
CarciNor har en ansvarsperson, en brukerkoordinator for oppfølging av
brukermedvirking, og brukerrepresentanter i CarciNor.
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Brukerkoordinatoren
•
•
•
•

Sikrer at CarciNor har en god oppfølging av foreningens brukerrepresentanter.
Er bindeledd mellom brukerrepresentanter og CarciNors hovedstyre.
Brukerkoordinator bistår brukerrepresentantene med innspill til saker
Brukerkoordinator rapporterer jevnlig til hovedstyret i CarciNor

Brukerkoordinatorens arbeidsoppgaver
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har oversikt over CarciNors brukerrepresentanter
Har løpende kontakt med CarciNors brukerrepresentanter
Motiverer og bidrar til rekruttering til brukermedvirking
Er kontaktperson utad i brukermedvirking saker
Kan være veileder for brukerrepresentanter
Legger til rette for at brukerrepresentanter kan orientere om brukermedvirking
på foreningens samlinger
Gi nye brukerrepresentanter tilbud om kurs
Legger til rette for årlige tilbakemeldinger fra brukerrepresentanter
Har god kunnskap om brukermedvirking
Informerer brukerrepresentanter om aktuelle saker;
fordeler aktuelt informasjonsmateriale til brukerrepresentanter
Legger til rette for at saker fra likemannsarbeidet tas opp i
brukermedvirkingsarbeidet
Er orientert om arbeidet for brukermedvirking som gjøres i Kreftforeningen
Er orientert om tilbudet til brukerrepresentanter fra NAV og helseforetak
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CarciNor

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.

