CarciNors forskningspris 2011
Trenger du en å snakke med om NET-kreft?

CarciNor deler årlig ut
forskningsmidler til forskning
på nevroendokrin kreft

CarciNor har et aktivt likemannsarbeid. En likemann er en person
som har erfaring med nevroendokrin kreft, som kan være til hjelp for
andre i samme situasjon. CarciNor formidler kontakt til en av våre
likemenn.
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Telefon: 22 20 03 90
E-post: post@carcinor.no

CarciNor

Landsdekkende forening for personer med Nevroendokrin kreft
(NET), deres nærstående og alle som er interessert i deres sak.
E-post: post@carcinor.no
Telefon sekretariat: 22 20 03 90
Adr: Postboks 8 Sentrum, 0101 Oslo
Kontoradresse: Rådhusgaten 4, 7 etg, Oslo

www.carcinor.no
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CarciNors forskningspris 2011

CarciNors Forskningsfond

CarciNors forskningspris for forskning på
nevroendokrin kreft for 2011 er tildelt
doktorgradskandidat Sven-Petter Haugvik, for
hans forskning på NET-kreft: ”Cytogenetiske
undersøkelser av nevroendokrine svulster i
tynntarm, pancreas og binyrer”.

Målsetningen for CarciNors forskningsfond er å
stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter
relatert til Net-kreft. Slik kan vi 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.

Doktorgradsarbeidet tar sikte på å bedre forståelsen
av genetiske forhold i nevroendokrine svulster i
tynntarm, pancreas og binyrer. Dette innebærer et
tverrfaglig samarbeid mellom gastrokirurger, patologer
og cytogenetikere. Resultatene fra denne studien
kan føre til identifisering av mer nøyaktige genetiske
markører i NET-kreft. Identifisering av hyppige genetiske
uregelmessigheter ved hjelp av cytogenetiske metoder
kan være av betydning i diagnostisering og klassifisering
av NET-kreft og dermed i valget av den mest effektive
behandlingen.

CarciNors forskningspris for 2011
er på 50.000 kroner.

Søk om forskningsmidler fra CarciNor
CarciNor søker aktuelle forskningsprosjekter innen
NET-kreft. Vi oppfordrer derfor aktuelle søkere til å ta
kontakt med oss for informasjon om søknad og tildeling
av midler fra vårt forskningsfond. Les mer om CarciNors
forskningsfond og tidligere prosjekter som har fått tildelt
støtte på våre nettsider www.carcinor.no.

Støtte til CarciNors forskningsfond
Støtte til CarciNors forskningsfond går uberørt til
forskning på nevroendokrin kreft.
Gaver til kreftforskning gir rett til skattefradrag.
Skattefradrag fås ved å legge inn navn og personnummer
som betalingsinformasjon på giro eller i nettbank.
Kontonummer CarciNors forskningskonto: 5082 07 66331.
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Prisvinner 2011, Sven-Petter Haugvik.

