
Nevroendokrin kreft

minnegave 



HVA MINNEGAVEN VIL GÅ TIL
Minnegaver som CarciNor mottar 
vil gå til CarciNors forskningsfond. 
CarciNors forskningsfond er opp-
rettet for å stimulere til flere og 
bedre forskningsprosjekter innen 
NET-kreft. Slik kan CarciNor som 
pasientforening, i samarbeid med 
fagmiljøet, være med på å sikre at 
vi finner fram til bedre metoder 
for utredning og behandling av 
NET-kreft. 
Les om våre forskningsprosjekter 
på våre nettsider.

Minnegave til CarciNor
CarciNor mottar fra tid til annen minnegaver. Ofte er det etter  
ønske fra avdøde eller etterlatte at man i stedet for blomster  
ønsker at det gis en pengegave til støtte for CarciNors arbeid.

Minnegaver er viktig 
for kreftarbeidet i 

Norge og er et godt 
alternativ som hedrer 

et verdifullt minne.

OM CARCINOR
CarciNor er en landsdekkende forening som arbeider for å bedre 
livsvilkår for personer med NET-kreft og deres pårørende. Nevroen-
dokrin (NET) kreft er en gruppe sjeldne kreftsykdommer, som utgår fra 
hormonproduserende celler. CarciNor er en forening for alle som er 
engasjert for NET-kreft.

CarciNor bistår blant annet gjennom informasjonsformidling, kurs, sam-
linger, likepersontjeneste og selvhjelpsgrupper. CarciNor er også en aktiv 
bidragsyter til forskning på NET-kreft. 

HVORDAN GI EN MINNEGAVE
Du kan gi en minnegave ved å be-
tale via nettbank, eller bruke giro 
som du finner på våre nettsider. 
CarciNor vil sende takkekort til de 
pårørende. Det er derfor viktig at 
betalingen påføres avdødes navn, 
og navn og adresse til pårørende. 
Dette føres inn i feltet for beta-
linginsformasjon på giroen eller i 
nettbank.

Minnegavekonto 5082.07.66331 

Alle gaver til CarciNors forskningsfond går 
til forskning på NET-kreft. Les gjerne mer om 

forskningsfondet på www.carcinor.no.

Takk for din støtte til kreftsaken 
og arbeidet for NET-kreft.
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CarciNor fordi
• Vi trenger flere som engasjerer seg sjelden kreftsykdom,  

nevroendokrin kreft, NET-kreft.
• Nevroendokrine svulster (NET) utvikler seg ofte til kreft, og om 

disse ikke blir behandlet kan de føre til alvorlig sykdom og død.
• Pasienter med NET-kreft får ofte stilt feil diagnose, eller blir di-

agnostisert for sent, noe som kan ha negative følger for deres 
mulighet for å overleve og for deres livskvalitet.

• Pasienter med NET-kreft kan med rask diagnose og god behand-
ling oppnå en betydelig gevinst i overlevelse og økt livskvalitet.

• Alle NET-kreft pasienter må få lik tilgang til de forbedringene 
som skjer innen diagnostisering og behandling. 

• Vi trenger mer forskning på nevroendokrin kreft.

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

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.

Nevroendokrin kreft (NET) er en fellesbetegnelse for en gruppe av uvanlige, ofte langsomt voksende 
kreftsykdommer, som utvikles fra celler i det endokrine systemet. De blir oftest funnet i lungene 
eller i det gastrointestinale (mage-tarm) system, men også i andre deler av kroppen, slik som buks-
pyttkjertelen, eggstokk og testikler. Antall NET-krefttilfeller er økende og kan påvirke både menn og 

kvinner gjennom hele livet.
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