
Nevroendokrin kreft

CARCINORS
FORSKNINGSFOND



Det er takket være små og store 
bidrag til vårt forskningsfond at 
CarciNor kan bidra til forskning på 
NET-kreft. 

Bli med og støtt CarciNors 
forskningsfond gjennom www.
carcinor.no på Vipps, eller direkte 
på kontonummer 5082.07.66331. 
 
”CarciNor gir viktige bidrag 
til forskning på NET-kreft”
Dr.med Søreide SUS

CarciNor er en aktiv bi-
dragsyter til forskning innen 
NET-kreft. CarciNor deler 
årlig ut midler til relvante 
forskningsprosjekter.

Gjennom CarciNors forskningsfond 
kan vi som pasientforening, i samar-
beid med fagmiljøet, være med på 
å sikre at vi finner fram til bedre me-
toder for utredning og behandling 
for de som blir rammet av NET-kreft. 
 
CarciNor forskningfond bidrar til å 
synliggjøre de som er rammet av 
NET-kreft og til å styrke NET-kreft 
pasienters rettigheter, behandlings 
og rehabiliteringstilbud. 

 

 > Som pasientforening 
for en sjelden 
kreftsykdom er rollen 
som pådriver for økt 
forskning på denne 
kreftformen en viktig 
del av CarciNors 
arbeid. 

 > Les mer om CarciNors 
forskningsfond og 
forskningsprosjektene 
vi har støttet på  
www.carcinor.no 

 > Søk om forsknings-
midler fra CarciNor.  
Ta kontakt med oss på 
post@carcinor.no 
  
 
 
 

FORSKNING PÅ NET-KREFT

Gjennom vårt engasjemenet 
for forskning på NET-kreft 
stimulerer vi til flere og bedre 
forskningsprosjekter for NET-kreft
 

CarciNor deler 
årlig ut midler til 

forskning.

Noen av prisvinnerene av CarciNors forskningspris:

carcinors
forskningsfond

CarciNor bidrar til 
forskning på  

NET-kreft, og jobber 
for økt opplysning og 

informasjon om  
denne uvanlige 

kreftsykdommen.



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

STØTT CARCINORS FORSKNINGSFOND
CarciNors forskningspris er gjort mulig gjennom store og små bidrag til vårt 
forskningsfond fra foreningens medlemmer og støttespillere. Alle gaver 
til CarciNors forskningsfond går til forskning på NET-kreft, nevroendokrin 
kreft. Les mer om forskningsfondet og skattefordeler på våre nettsider. 

Bli med og støtt CarciNors forskningsfond, på Vipps, eller direkte på 
kontonummer 5082.07.66331. 

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


