la oss snakke om
NET-kreft
den internasjonale net-kreft dagen
La oss snakke om NET-kreft på
den internasjonale dagen for
NET-kreft, 10. november 2017
NET-kreft dagen handler om
fellesskap for de som er rammet
- et fellesskap som kan gi hjelp,
råd og støtte.

NET-kreft dagen er en internasjonal
dag for å skape oppmerksomhet
om denne sjeldne kreftsykdommen.
NET-kreft dagen er også dagen vi
deler ut CarciNors forskningspris.
For 2017 er denne tildelt dr. Anne
Helene Ask Lilleaas. Les mer om
CarciNor og forskning i våre brosjyrer som er sendt til alle medlemmer.

10 NOVEMBER
NET-KREFT DAGEN

Påmelding til
post@carcinor.no
Alle våre arrangementer er gratis

>> En felles internasjonal
dag for å rette søkelys
på NET-kreft

>> CarciNor, våre lokallag,

DEN INTERNASJONALE NET-KREFT DAGEN
CarciNor arbeider sammen
med pasientforeninger over
hele verden for å sette fokus på
nevroendokrin kreft gjennom
den internasjonale dagen for
NET-kreft,
“NET Cancer Awareness Day”
Vi inviterer til å være med å bidra på
NET-kreft dagen. For å få oppmerksomhet om dagen spør vi mennesker,
kafeteriaer, kafeer, arbeidsplasser og
andre, om å bruke våre
“Let’s Talk About NETs” kopper.
- Vi sender deg (uten kostnad) kaffekopper med lokk og informasjonsmateriell.

For bestilling av kopper og informasjonsmateriell, ta kontakt på e-post:
post@carcinor.no eller 21 420 680
En dag der pasienter, nærstående og
alle som er interessert i deres sak kan
bidra til å øke kunnskapen om NETkreft, behovet for rask diagnose, og tilgang til best mulig behandling og pleie.
PROGRAMMET vil variere noe fra sted
til sted. Følg med på våre nettsider og
sosiale medier. Husk påmelding til:
post@carcinor.no eller 21 420 680
BODØ
Fredag 10. november. kl. 18.00-20.00
Vardesenteret, Pasienthotellet i Bodø.
Stand på formiddagen i resepsjonen,
sosialt treff på kvelden.

BERGEN
Torsdag 9.november, Vardesenteret på
Haukeland. Les mer på våre nettsider.
HAMAR
Onsdag 6/12 kl. 17.00.
Kreftforeningens lokaler, Strandgt. 65.
Påmelding til Liv på post@carcinor.no
OSLO
Fredag 10. nov. Kreftforeningens lokaler,
Kongensgate 6 Oslo, Kl. 11-15.30
Forskningsprisen til dr. A.Lilleaas, ellers deltar dr. E.Thiis-Evensen, S.Shepherd, K.Mordal
PORSGRUNN
Torsdag 7/12 kl. 14.00. Restaurant Jonas B.
Gundersen. Påmelding innen 3.12.
TROMSØ
Les mer på vår nettside www.carcinor.no
TRONDHEIM
Les mer på vår nettside www.carcinor.no

medlemmer og
samarbeidspartnere
over hele landet deltar
i markeringen av
NET-kreft dagen.

>> CarciNor er en del

av det internasjonale
arbeidet som gjøres
gjennom ”International
Neuroendocrine
Cancer Alliance
(INCA)

Vi inviterer medlemmer,
pasienter, pårørende,
helsepersonell og alle
med interesse
for NET-kreft til å være
med og markere dagen.

•
•
•
•

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 diagnostisert 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 behandling oppnå en betydelig gevinst i overlevelse og økt livskvalitet.
Alle NET-kreft pasienter må få lik tilgang til de forbedringene
som skjer innenfor diagnostisering og behandling.

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

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 hovedsak
blir funnet i tarmsystemet eller i lungene, men også i andre av kroppens organer.
Sykdommen er vanskelig å diagnostisere og er ofte blitt kronisk når den oppdages.
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NET-kreft dagen fordi

