Pressemelding:

- Vi vil også overleve
Mindre enn 1 av 10 overlever bukspyttkjertelkreft. På verdensdagen for bukspyttkjertelkreft ber
Pancreaskreft Nettverk Norge (PKNN) om livsnødvendig satsing. Årlig dør flere av pancreaskreft
enn av brystkreft i Norge.
De siste årene har vi vært vitne til store fremskritt innen kreftbehandling. Fremskritt som gir håp. I
dag overlever syv av ti som rammes av kreft. Men spesielt for én diagnose er det liten framgang.
Bukspyttkjertelkreft (pancreas) rammer rundt 800 personer hvert år, og mindre enn 1 av 10
overlever.
- Dette en kreftdiagnose som trenger mer oppmerksomhet i årene fremover. På samme måte som
målrettet innsats har skapt helt nye muligheter innenfor annen kreftbehandling, må det satses
målrettet på å løse gåten omkring bukspyttkjertelkreft, sier Caroline Verbeke, leder for Pancreaskreft
Nettverk Norge (PKNN).
Ber om mer forskning
I dag (15. november) er det den internasjonale dagen for bukspyttkjertelkreft. Nettverket ønsker å
bruke dagen til å appellere til bred innsats innenfor forskning for å snu den dystre statistikken.
- Skal vi få gjennombrudd trengs langt mer midler til forskning på denne kreftformen. Samtidig må
regjeringen sørge for at det etableres et register for bukspyttkjertelkreft. Et register vil kunne gi
informasjon om utredning, behandling og oppfølging av den enkelte pasient. Data som kan bidra til
bedre behandling og fremgang.
- Vi håper at bukspyttkjertelkreft blir høyere prioritert av helsemyndighetene fremover. I disse dager
sitter regjeringen i flere viktige forhandlinger, også om statsbudsjettet. Vi håper at regjeringen sørger
for målrettede investeringer i forskning og utvikling. Dette vil virkelig gi håp, sier Verbeke.
Mer informasjon www.pknn.no
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Pancreaskreft Nettverk Norge ble dannet av pasienter, pårørende og fagpersoner i desember 2016.
Det er det første nettverket av sitt slag her i landet som jobber for mer oppmerksomhet om
bukspyttkjertelkreft; den glemte kreftformen. Lobby- og interessearbeid drives ofte frem av
«overlevere», og det er få overlevere blant pancreaskreftpasientene. Derfor er det ekstra viktig at
denne kreftformen får støtte og oppmerksomhet uavhengig av pasientenes egen innsats. Nettverket
ledes av professor Caroline Verbeke ved Oslo Universitetssykehus.

