
Informasjon; 
 
Den 1. nasjonale kongressen KREFT arrangeres i Oslo,  
nærmere bestemt på Fornebu 6. – 8. januar 2019. 

 

Faglig Forum har sammen med fagfolk fra Oslo universitetssykehus, 
Fransiskushjelpen i Oslo, Kreftforeningen, OsloMet og Oslo kommune 
utarbeidet et bredspektret program som reflekterer noe av den 
utfordringer fagfeltet står overfor, og med søkelys på utvalgte områder 
som nye forskningsresultater og ny og fremtidsrettet behandling. 
Kongressen er en arena hvor alle innen fagområdene onkologi og 
palliasjon kan møtes med ny kunnskap, nye forsknings- og 
behandlingsresultater, nye organisatoriske eksempler, diskusjon av «best 
praksis» og mye mer. Vi har lagt stor vekt på et spennende, inkluderende 
og oppdatert program. 

Kongressen består av plenumssesjoner alle dager og parallellsesjoner  
mandag og tirsdag. Her er det mulig å presentere egne prosjekt, forskning  
eller annet utviklingsarbeid. Vi anmoder «alle» til å delta i kongressen, -som 
deltaker, med eller uten bidrag i en av sesjonene. Eller hva med å delta med  
en poster/plakat? 

 
 

Kongressen er en viktig møteplass for alle som arbeider innen fagfeltet i hele 
Norge. Vi satser på 400 deltakere! 
Kommer du?  Ta med deg arbeidskollegaer og benytt kongressen til et  
samlet faglig løft! 
Program, elektronisk påmelding og mer informasjon finner du ved å 
TRYKKE HER 
 
Påmeldingsfrist: 6. november      Pris: kr. 4.240,-  

 

faglig forum 

 informerer; 

 

 

Utdrag fra programmet; 
 

* Nasjonal politikk for kreftområdet 
v/ statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, HOD 
 

* Kreft som samfunnsutfordring I 
v/ direktør Giske Ursin, Kreftregisteret 
 

* Kreft som samfunnsutfordring II 
v/ direktør Giske Ursin, Kreftregisteret 
 

* Kreftoverlevere 
v/ PhD, seniorforsker Astri Syse, Statistisk Sentralbyrå  
 

* Genteknologi og fremtidens medisin 
v/ direktør Ole Johan Borge, Bioteknologirådet 
 

* Kreft og palliasjon i faglig perspektiv, 
v/ overlege Eva Gravdahl, Vestre Viken HF, Bærum sykehus 
 

* Kreft i et pasientrettslig perspektiv 
v/ pasientombud Anne-Lise Kristiansen, PoBo Oslo og Akershus 
 

* Kreft i kommunalt perspektiv  – Pakkeløp Hjem, 
v/ faglig leder Hanna B. Baardsen, Kreftomsorg Rogaland 
 

* Kreft i filosofisk perspektiv, 
v/ forsker og filosof Henrik Syse, Institutt for fredsforskning   
 

Det står til liv 
v/ forfatter Siri Økland 
 

Praktisk forskning - Ny behandling gir bedre prognose 
v/ dr. med. kreftlege Odd Terje Brustugun, Vestre Viken 
 

Samvalg 
v/ tidl. pasient Simone Kienlin, sykepleier i Helse SørØst 
 

Samhandlingsreformen i onkologisk og palliativt perspektiv 
v/ samhandlingsdirektør Tor Åm, St. Olavs Hospital HF 
 

Dessuten: Andreas Stensvold, Cecilie E. Kiserud, Sigbjørn  
Smeland, Stein Harald Sundstrøm, Ane Gerda Zahl Eriksson,  
Viktor Berge, Bjørn Naume, Marianne Grønlie Guren, Martha Nyakas, m.fl 
Kongresseminar: 1. Fremtidens kreftbehandling – 2. Seneffekter – 3. Livs- 
stilsfaktorer og kreft – 4. Kommunehelsetjenesten – 5. Teknologi 

Kontaktinfo: Faglig Forum, Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo    Tlf: 90 16 30 16 

www.fagligforum.no                      -                 Epost: post@fagligforum.no 
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