
CarciNor øst

Nevroendokrin kreft

CarciNor er en landsdekkende forening 
for alle som er engasjert i NET-kreft



Velkommen til
Carcinor øst

Lokallaget CarciNor Øst har tilhørighet i Oslo. Når kreft rammer får både den som 
blir syk og de pårørende mange nye spørsmål og utfordringer i hverdagen. Da kan 
det være godt å vite at man har tilgang til støttende nettverk både på lokalt og 
nasjonalt plan. 
Lokallaget vårt har flere typer årlige møter for alle medlemmer. Møtene har 
en uformell og positiv karakter. De kan ha et faglig tema eller være et sosialt 
arrangement. 

Medlemsmøtene er et trivelig, uformelt møtested for de som kan tenke seg å 
komme sammen med andre som er i samme situasjon. Tid og sted for møtene 
finner du på vår nettside. Vi sender også informasjon på e-post eller brev til alle 
våre medlemmer. Du finner også CarciNor på sosiale medier, besøk oss på facebook 
eller twitter.  

Bli medlem i CarciNor! 
Ta del i et støttende felleskap og møt andre i samme 

situasjon. Støtt arbeidet for pasienter og pårørende.

“Når vi møtes   
utveksler vi erfaringer 

og 
bytter optimisme”

               Vigdis Sørlie

Gratis påfyll både sosialt og medmenneskelig, og kanskje 
lærer man noe som hjelper deg som strever med sykdom.
 

CarciNor er en landsdekkende forening som arbeider for å 
bedre livsvilkår for personer med NET-kreft og deres pårørende. 

En kreftsykdom rammer langt flere enn bare den som har fått kreft. Det å leve 
med NET-kreft, med alt det innebærer, kan bety helt nye utfordringer i hverdagen. 
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.

CarciNor bidrar til å synliggjøre de som er rammet av NET-kreft og til å styrke NET-
kreft pasienters rettigheter, behandlings og rehabiliteringstilbud. CarciNor bidrar til 
forskning på NET-kreft, og jobber for økt opplysning og informasjon om NET-kreft. 

Som medlem får du informasjon om våre lokale og landsdekkende tilbud for 
pasienter og pårørende. I medlemsbladet NETverket får du informasjon om 
foreningen og oppdatert faglig informasjon.

CarciNor har likepersoner for de som kan tenke seg å snakke med en som er i 
samme situasjon. Vi har engasjerte likepersoner både som pasient og pårørende. 
Besøk våre hjemmesider for mer informasjon  www.carcinor.no

Aktiviteter i carcinor øst
• juni - Sommermøte

• Nov./des. - Julemøte
 

NET-Kafé

NET-Kafémøtene er et trivelig, 
uformelt møtested for de som kan 
tenke seg å komme sammen med 
andre som er i samme situasjon. 
NET-Kafé arrangeres vår og høst, se 
vår nettside for informasjon.

NET-Kafé, gratis påfyll både sosialt og 
medmenneskelig.

Ta gjerne kontakt med oss i 
CarciNor for mer informasjon om 
CarciNor og om lokallagets tilbud 
og aktiviteter.

  

CarciNor Øst arrangerer uformelle 
NET-Kafé møter vår og høst. Følg med 
på vår hjemmeside for mer informasjon.

• NET-Kafémøte i Oslo

• NET-Kafémøte på Hamar

• NET-Kafémøte i Fredrikstad 

• NET-Kafémøte i Skien/porsgrunn
 



Støtt CarciNor øst
Hvis du spiller lotto eller tipper kan du støtte CarciNor Øst med din grasrotandel. Ved å 
støtte CarciNor Øst gir du et bidrag til kreftsaken og arbeidet for NET-kreft.
Grasrotandelen er en ordning fra norsk Tipping hvor du kan velge en forening 
som du ønsker å støtte – din Grasrotmottaker. Du kan registrere din grasrotandel 
ved å ta med og registrere denne strekkoden der du spiller, eller send SMS.  
Vi oppfordrer deg til å støtte CarciNors lokallag.

Send SMS:  Grasrotandelen  996149234  til  2020 

CARCINOR ØST
Organisasjonsnummer 996149234
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CarciNor er assosiert medlem av Kreftforeningen og har en gjensidig forpliktende samarbeidsav-
tale med Kreftforeningen. CarciNor følger Kreftforeningens etiske retningslinjer. All informasjon 

behandles konfidensielt. Ingen opplysninger vil bli gitt videre eller delt med tredje part.

NET-kreft er en sjelden kreftsykdom i gruppen nevroendokrine tumorer (NET), carcinoid.  
NET-kreft er et samlebegrep på en rekke hormonproduserende kreftsvulster som i hovedsak  
blir funnet i tarmsystemet eller i lungene, men også i andre deler av kroppen.  

Sykdommen er vanskelig å diagnostisere og er ofte blitt kronisk når den oppdages.

carcinor
Postboks 11 Kjelsås
0411 oslo
post@carcinor.no

+47 21 420 680
#carcinor  @carcinor


