Carcinors forskningsfond
NET-kreft er sjelden kreftsykdom i gruppen nevroendokrine tumorer (NET) også betegnet som carcinoid. Alle gaver til CarciNors
forskningsfond går til forskning på NET-kreft. Målsetningen for CarciNors forskningsfond er å bidra til økt forskning på denne
sjeldne alvorlige kreftformen. 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 for de som blir rammet av NET-kreft.
Se www.carcinor.no for mer informasjon om CarciNors forskningsfond og foreningen.

CarciNor Org.nr. NO 889 156 082
FORSKNINGSKONTO 5082 07 66331
Thomlesgate 4, 0270 Oslo

Skattefradrag kan gis på gaver til CarciNor til forskning og/eller til omsorg
og helsefremmende arbeid. Det sendes samlekvittering i slutten av januar
til alle som har gitt kr 500,- eller mer. CarciNor innrapporterer gaven til
likningsmyndighetene. Skattefradrag fås ved å legge inn navn, adresse og
personnummer som betalingsinformasjon på giro eller nettbank.

CarciNor
FORSKNINGSKONTO
Thomlesgate 4
0270 Oslo

5082 07 66331

When you hear hoofbeats,
sometimes it’s a zebra.

Forskning på NET-kreft
CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft, nevroendokrin kreft, carcinoid.
Forskningsfondet har som målsetting å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til kreftsykdommen NET-kreft. CarciNor ønsker å være med å sikre at vi finner bedre
metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av nevroendokrin (NET) kreft.
Gjennom vårt forskningsfond deler vi årlig ut midler og stipend innen NET-kreft.
CarciNors forskningsfond er gjort mulig gjennom små og store gaver til fondet. Alle gaver
til CarciNors forskningsfond går uavkortet til forskning på NET-kreft. Gaver til kreftforskning gir rett til skattefradrag.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om forskningsfondet, også for søknad om tildeling av midler fra CarciNors forskningsfond. Se www.carcinor.no for mer informasjon om
forskningsfondet og tidligere prosjekter som har blitt tildelt støtte.

Vi trenger din støtte til forskning på NET-kreft

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

TILSLUTTET

CarciNor er assosiert medlem av Kreftforeningen og har en gjensidig forpliktende
avtale med Kreftforeningen. CarciNor følger Kreftforeningens etiske retningslinjer.

Støtt kreftsaken, støtt CarciNor, bli støttemedlem.

