faglig forum
informerer;

Informasjon;

Utdrag fra programmet;

Den 2. nasjonale kongressen KREFT arrangeres i Oslo,
nærmere bestemt på Fornebu 10. – 12. januar 2022.

Vi håper at kongressen åpnes av statsminister, helseminister eller
generalsekretær i Kreftforeningen.
Om trender, prognoser og utvikling av kreft nasjonalt vs internasjonalt
v/ direktør Giske Ursin, Kreftregisteret

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: 12. november

Pris: kr. 4.280,-

Kontaktinfo: Faglig Forum, Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo Tlf: 90 16 30 16
www.fagligforum.no

-

Epost: post@fagligforum.no

Fremskritt i behandlingen, men utfordringer knyttet til senvirkninger,
v/ klinikkleder og professor, Sigbjørn Smeland, Kreftklinikken, OUS
Den store kreftsatsningen; Gentilpasset medisin. Perspektiver
v/ prosjektleder Åslaug Helland, IMPRESS-studien
Systemet for nye metoder. om systemets gode og dårlige sider
v/ professor dr. juris Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, UiO
Beslutningsforum for nye metoder,
v/ beslutningsforums leder Inger Cathrine Bryne, Helse Vest RHF
Onkologisk forum
v/ leder Line Bjørge, Onkologisk forum, professor Helse-Bergen HF
Kreft er ikke et skummelt monster.- "Hva er egentlig kreft?"
v/ forsker Sarah R. Herlofsen, forfatter av barneboken
Podcast; Kreftkompasset og Kreftlegene
v/ sykepleier Charlott (Lotta) Maria Rosenqvist Våde, Kreftkompasset
Fra Madam Curie til protonterapibehandling. Om moderne strålebehandl
v/fysiker Einar Waldeland, Oslo Universitetssykehus HF
Når livet ebber ut. Hjemmepalliasjon og omsorg i pasientens eget miljø. v/
kreftsykepleier Anne Kristine Sørvald Espegren, Fransiskushjelpen
Persontilpasset kreftbehandling, -i privat eller offentlig regi?
v/ onkolog og daglig leder Marius Normann, Kreftklinikken
Seksualitet hos kreftoverlevere
v/ spesialsykepleier og spesialist i sexologisk rådgiving, Randi Gjessing,

Dessuten 5 kongresseminar:
1)Palliativ oppfølging, 2)Ernæring, 3)Kommunehelsetjenesten, 4) Lindring
og livshjelp og 5)Nasjonalt pakkeforløp for kreft.

Og 21 parallellsesjoner

