PROGRAM

LANDSMØTE OG KUNNSKAPSDAGER, 17.–19. APRIL, PARKEN HOTELL I ÅLESUND

Fredag
1700–1800

REGISTRERING

1800-2000

LANDSMØTE

2015

MIDDAG

Lørdag
1000–1030

HVILKE KRAV SKAL VI SETTE TIL DEN KOMMUNALE
KREFTOMSORGEN?

Søndag
1000–1100

Ved Magne Standal. Han er direktør
ved Fiskerstrand verft. Bedriften vant
IA-prisen i 2017, og han vil snakke
om hvordan en arbeidsplass kan legge
til rette for alvorlig syke medarbeidere
og inkludering.

1100–1130

SISTE NYTT FRA INTERNASJONAL FORSKNING PÅ
GYNEKOLOGISK KREFT

Innlegget er ved professor Christian Marth, leder
for Department of Obstetrics and Gynecology ved
Innsbruck Medical University i Østerrike.
Han har vært styreleder for European Network
of Gynecological Oncological Trial Groups og er i
dag leder for det østerrikske studiesenteret for
gynekologisk onkologi. Professor Marth har også
vært forfatter eller medforfatter av mer enn
400 fagfellevurderte vitenskapelige artikler, og har
mottatt 13 nasjonale og internasjonale priser. Marth
har tidligere jobbet ved Radiumhospitalet og vil
holde deler av sitt foredrag på norsk.

1130–1145

///////// Pause

1145–1230

HORMONBEHANDLING ETTER GJENNOMGÅTT
KREFTBEHANDLING

Ved overlege Anne Dørum, Avdeling for
gynekologisk kreft, Oslo Universitetssykehus
Radiumhospitalet

1230–1300

PALLIATIV PLAN

Ved kreftkoordinator i Sula kommune, Tanja Alme.
Hun har vært sentral i arbeidet med å utarbeide den
nasjonale palliative plan for kreftpasienter.

1300–1430

Lunsj

1430–1530

SOFAPRAT MED MARNA HAUGEN BURØE.

Hun er en kjent blogger og er selv rammet av
livmorhalskreft og har vært åpen om dette i
sin blogg. (www.komikerfrue.no/)

1530–1545

///////// Pause

1545–1615

GYNKREFTFORENINGENS LIKEPERSONSTJENESTEN
OG ARBEID MED BRUKERMEDVIRKNING

Ved Hanne Hoel i Gynkreftforeningens likepersonutvalg og Elisabeth Tronstad i Gynkreftforeningens
brukermedvirkningsutvalg.

1630–1730

TILBUD OM BYVANDRING MED GUIDE
(BINDENDE PÅMELDING)

1930–

Festmiddag

RETTIGHETER VED ALVORLIG SYKDOM

Ved advokat Øystein Hagen i
advokatfirmaet Gynkreftforeningen
har en medlemsavtale med,
Tveter & Kløvfjell.

Ved distriktssjef Tom Anders Stenbro i
Kreftforeningen

1030–1130

ARBEIDSLIV OG ALVORLIG SYKDOM

1130–1145

///////// Pause

1145–1230

GUTTA PÅ TUR – FOR GYNKREFTSAKEN

Jan Kåre Heiberg ble enkemann i
desember. Nå vil han arrangere en tur
for å få mennene til å be damene sine
om å kjenne etter å oppsøke lege i tide.
Samtidig blir det en kjennetter-tur for
damene også. Han informerer om
arrangementet.

1230–1245

AVSLUTNING

1300–

Lunsj før avreise

Påmelding på nettsiden

Gynkreftforeningen kommer til å sponse en
del av arrangementet så deltakerne må betale
en egenandel på 1000 kroner samt selv dekke
sin reise til Ålesund. Inkludert i dette vil være
opphold på hotell fra fredag til søndag med
fullpensjon samt det faglige programmet.
Det vil være mulig å delta kun på det faglige
programmet på lørdag og søndag. Da vil
egenandelen være 500 kroner som også
inkluderer lunsj begge dagene.
For deltakere som har ekstra høye reiseutgifter
vil Gynkreftforeningen tilby en kompensasjonsordning. Alle medlemmer som har reisekostnader
ut over 1500 kroner knyttet til offentlig transport
vil få dekket utgifter med inntil 1500 kroner.
I praksis betyr dette at man vil få 500 kroner i
støtte hvis man har 2000 kroner i reiseutgifter
og 1500 kroner i støtte hvis man har 3000 kroner
eller mer i utgifter.

