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Kjære medlem av Pancreaskreft Nettverk Norge 
 
Her ser du nettverkets aller første nyhetsbrev. Ved å utgi jevnlige nyhetsbrev håper vi at du får nyttig 
og aktuell informasjon om nettverkets aktiviteter og om siste nytt rundt bukspyttkjertelkreft.  
 
Nettside 
I tillegg til å lese nyhetsbrevene anbefaler vi at du går inn på vår nettside pancreasnettverk.no en 
gang i blant og i hvert fall når du lurer på noe.  
 
Nettsiden er nå utviklet til en virkelig flott side som vi er veldig stolte av! Der kan du blant annet finne 
nyttig stoff om behandling og gode råd om kosthold og fysisk aktivitet for pasienter med pancreaskreft.  
  
Selv om siden nå har funnet sin form og inneholder mye nyttig stoff, er vi avhengig av din hjelp til å 
gjøre den enda bedre. Så vær så snill og gi oss tilbakemeldinger og innspill ved å sende oss melding 
via kontaktskjemaet der.   
 
Møte med diverse aktører om pancreaskreft  
25. august deltok vi på et stort og viktig møte om pancreaskreft med blant andre Kreftforeningen, 
Kreftregisteret, kreftleger og  forskere. Tema for møtet var hvordan man kan bedre samarbeide i 
Norge og øke forskning, slik at pasienter får et større tilbud av kliniske studier med utprøvende 
behandling. Les Kreftforeningens blogg om du vil vite mer: http://www.kreftforeningens-
blogg.no/2017/09/noe-ma-gjores-med-den-mest-dodelige-kreftformen/ 
 
 
Ser vi deg på World Pancreatic Cancer Day 16. November? 
Seminaret på årets World Pancreatic Cancer Day – WPCD -  finner sted i  Kreftforeningen lokaler i 
Kongensgate 6, Oslo  kl. 18.00 - 20.00 
 
Fra programmet: 

• Velkommen - Kreftforeningen og pancreaskreft. Anne Lise Ryel, leder av Kreftforeningen  
• Pancreaskreft - utviklinger i Norge. Knut Jørgen Labori, overlege Oslo Universitetssykehus 
• Nye behandlingsmetode. Svein Dueland, overlege, Oslo Universitetssykehus 
• Kosthold og trening. Bjørn Skålhegg, professor, Universitetet i Oslo 

 
Det blir en pause underveis og enkel bevertning. Møtet er gratis og åpent for alle. 
  

                  
Ekebergrestauranten og tårnet på Tjuvholmen i Oslo vil være opplyst i purpur farge – fargen 
som symboliserer pancreaskreft - denne kvelden!  
 
Hva med å møte familie og venner foran de opplyste bygningene og ta selfies? Og kle ditt eget 
hjem i purpur denne dagen?  
 


