
Bli støttemedlem 
carcinor

Nevroendokrin kreft



Støttemedlem får tilsendt infor-
masjon om foreningen, lokale 
aktiviteter, lokallag, og CarciNors 
medlemsblad “NETverket”. 

Medlemmer i CarciNor har meldt 
seg inn individuelt og frivillig. Alle 
medlemmer har fulle demokratiske 
rettigheter. Les mer på våre 
hjemmesider www.carcinor.no

CarciNor trenger flere 
støttemedlemmer, bli med å 
bidra til beste for NET-kreft.

Når kreft rammer, får både den 
som blir syk, og de pårørende 
mange nye spørsmål og ut-
fordringer i hverdagen. Pårøren-
de er viktige støttespillere for 
den kreftsyke, og de blir også 
selv sterkt berørt. 

Støttemedlemmer er en viktig del 
av CarciNors medlemmer og har 
stor betydning for foreningen. Dette 
gjelder både aktivitet, økonomi 
og muligheten til å nå ut med 
informasjon. Støttemedlem har fulle 
demokratiske rettigheter som for 
medlem. 

CarciNor har flere typer  
medlemskategorier:  
- medlem, - familiemedlem,  
- støttemedlem, - bedriftsvenn.

 > Familie, venner, kjente, 
kollegaer, helsepersonell, 
leger, fastleger, 
sykepleiere - kan alle 
støtte opp om arbeidet 
for NET-kreft som 
støttemedlem i CarciNor 

 > Alle medlemmer får 
tilsendt NETverket 
kostnadsfritt.  

 > Støttemedlemmene 
er en viktig del av 
CarciNors medlemmer. 

 > CarciNor er på sosiale 
medier, besøk oss på 
facebook eller twitter.      

MEDLEM

Det er viktig at både pasienter og 
pårørende har noen som taler 
deres sak, og som kan tilby støtte, 
informasjon og erfaringsutveksling 
med andre i samme situasjon.  

Støttemedlem i carcinor

Gjennom et støtte-

medlemsskap støtter du 

kreftsaken og CarciNors 

arbeide for de som er 

rammet av NET-kreft

Bli 

Støttemedlem

Støtt kreftsaken

Støtt CarciNor



FØDSELSDATO:  

E-POST:

ADRESSE:

POSTNR/STED:

TELEFON/MOBIL:

NAVN:

Ja, jeg vil gjerne bli medlem i CarciNor.
Medlem 400,- Familiemedlem 75,- Støttemedlem 200,- Bedriftsvenn 1.000,- 
Les mer om medlemskategorier og kontingent på www.carcinor.no. 

Kryss av for en av kategoriene:

Medlem         Familiemedlem        Støttemedlem       Bedriftsvenn   

Bakgrunnen for informasjonen vi etterspør er krav fra BUFdir på dokumentasjon på medlemskap.

TLF: 21420680
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 sjelden kreftsykdom i gruppen nevroendokrine tumorer (NET), carcinoid.  
NET-kreft er et samlebegrep på en rekke hormonproduserende kreftsvulster som i ho-
vedsak blir funnet i tarmsystemet eller i lungene, men også i andre av kroppens orga-

ner. Sykdommen er vanskelig å diagnostisere og er ofte blitt kronisk når den oppdages.
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carcinor
Postboks 11 Kjelsås
0411 oslo
post@carcinor.no

+47 21 420 680
#carcinor  @carcinor


