
- for alle som er engasjert i NET-kreft.
Støtt kreftsaken, støtt CarciNor - bli medlem!

 

 Dr. Sven-Petter Haugvik, MD, Phd. (Rikshospitalet, OUS)

                         Kreftsykepleier Kjerstin Skrede Mordal (Rikshosp., OUS)

 Kreftsykepleier Liv Sylvi Meyer (Haukeland, HUS)

                        Dr.med, lege i spesialisering Anne H. Ask Lilleaas (AHUS)

 Dr. Dejan Ignjatovic, MD, Phd. (AHUS)

landsmøte og 
landskonferanse 
16. - 18. mars 2018 

Velkommen til CarciNors Landskonferanse i Sandefjord

Velkommen til CarciNors

Bli med på landskonferanse 
med et sterkt faglig panel på 
nevroendokrin (NET) kreft.

Trivelige Sandefjord hvor 
vi har vår konferanse på 
anerkjente Scandic Park 
Sandefjord. Et rikholdig 
program med dyktige og 
engasjerte foredragsholdere. 
Kåsør og trubadur Louis Jacoby 
underholder på lørdag.

Med vennlig hilsen
Tore Åsbu,

for styret i CarciNor

Både pasienter og pårø-
rende som er berørt av 
NET-kreft kan føle seg 
alene med sykdommen.
Landskonferansen er en god 
ramme for å treffe andre i 
samme situasjon.

Konferansen er åpen for alle 
som ønsker å lære mer om 
NET-kreft. Medlemmer av 
CarciNor får tilbud om å delta 

på konferansen til en meget 
gunstig pris. 

Ta turen til Sandefjord i mars 
2018 for faglig og sosialt 
påfyll.

Velkommen til Sandefjord!



TLF: 21420680
www.carcinor.no

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på telefon 21 42 06 80 eller e-post; post@carcinor.no

påmelding
Informasjon og påmelding finner du på:
www.carcinor.no

5. januar 2018
PÅMELDINGSFRISTEN ER

Reise

CarciNor legger til rette med gratis buss 
direkte fra Gardermoen (kl.13.00), 
via Oslo (kl.13.45), og retur på søndag.  
Se påmeldingen for mer informasjon. 
Får du store reiseutgifter til konferansen? 
Vi håper flest mulig kan delta på lands-
konferansen, som medlem kan du søke 
om reisestøtte. Send en kort søknad hvor 
du redegjør for dine reiseutgifter til vår 
e-post. Alle opplysninger vil bli behandlet 
konfidensielt.

Opphold

Opphold inkluderer overnatting, alle 
måltider og sebraball. CarciNor inviterer 
alle medlemmer med ledsager. 

Vi dekker hele oppholdet med full 
pensjon mot en egenandel på kr. 750,- per 
person for medlem, familiemedlem, eller 
støttemedlem. 
Andre interesserte er også hjertelig 
velkomne, men må selv dekke oppholdet 
à kr. 2.630,-/ 3.360,- per person i hhv. 
dobbeltrom/enkeltrom.  
Betales via faktura som sendes sammen 
med påmeldingsbekreftelsen.

Bekreftelse

Påmeldingsbekreftelse, praktisk 
informasjon, sakspapirer til landsmøte, 
program og faktura for egenandel 
blir sendt ut til alle påmeldte etter 
påmeldingsfristens utløp. 

CarciNor dekker alle utgifter ved 
oppholdet for medlemmer,  
med fratrekk for egenandel. 

www.carcinor.no

CarciNor inviterer til Sebraball
Sted: Scandic Park Sandefjord

Lørdag 17. mars 2018, kl. 19.00.

Vi oppfordrer alle til å bruke noe sebramønstret, 
det kan være alt fra slips og sjal, til sokker og sko.


