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STAVANGER, THON HOTELL MARITIM

1000–1015:

1015–1100:

Gynkreftforeningens leder Siri Berg gir en kort
innføring i Gynkreftforeningens arbeid og
ønsker velkommen til seminar.
GYNEKOLOGISK KREFT, BEHANDLING OG
OPPFØLGING

Hva er symptomer og årsaker til de ulike
formene for gynekologisk kreft og hva er
standard behandling for de ulike kreftformene?
Oversikten gis av seksjonsoverlege gynekologisk
kreft ved Stavanger Universitetssykehus
Elisabeth Berge Nilsen.
1100–1120:

1120–1140:

1300–1400:

///////// Lunsj

1400–1420:

BEKKENEKSENTERASJON

1420–1450:

KOMMUNAL KREFTREHABILITERING – PÅ VIDEO

1450–1500:

///////// Pause

1500–1515:

KREFTKOORDINATOR

1515–1540:

SEKSUELL HELSE

1540–1600:

SPØR GYNEKOLOGEN

LYMFØDEM OG SENSKADER

Lymfødem er en senskade som rammer flere
som har hatt gynekologisk kreft. Nå foregår
en studie hvor lymfødem og livskvalitet hos
norske gynkreftoverlevere kartlegges. Studien
og temaet presenteres av lege og Phd-stipendiat
Hanna Valstad.
KVALITETSREGISTERET FOR GYNEKOLOGISK KREFT

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk
kreft viser tall om forekomst, behandling og
overlevelse for flere typer gynekologisk kreft
basert på blant annet bosted og sykehus du blir
behandlet ved. Siste årsrapport presenteres
av leder av fagrådet, overlege gynekologi og
obstetrikk, Torbjørn Paulsen.

1140–1200:

///////// Pause

1200–1230:

NY FORSKNING GIR NYE MULIGHETER

1230–1300:

muligheter utover det som det offentlige kan
tilby. Men først og fremst vil han bruke tid på
hvordan man som pasient kan forsone seg med
at man aldri vil bli frisk av kreftsykdommen,
men fortsatt har en god stund igjen å leve på en
best mulig måte.

INNLEDNING OG HILSEN FRA GYNKREFTFORENINGEN

Overlege Cecilie Torkildsen ved Stavanger
Universitetssykehus presenterer aktuelle studier
og gir tips om hvordan man kan komme med
som deltaker i en studie.
TILBAKEFALL – HVA NÅ?

Noen ganger gir ikke behandlingen den effekten
man ønsker og kreften kommer tilbake. Hvilke
muligheter har du da, og hvordan kan man
forberede seg på å leve best mulig med kreftsykdommen i kroppen. Overlege Torbjørn
Paulsen går gjennom de muligheter som ligger
i å søke Ekspertpanelet om en alternativ
utredning, og hva som ligger av behandlings-

Påmelding via www.gynkreftforeningen.no/kalender

Bekkeneksenterasjon er en omfattende operasjon,
men kan være det som redder livet til pasienten.
Hva innebærer en slik behandling, og hvordan
blir livet etterpå? Lege og Phd-stipendiat Hanna
Valstad er i gang med en livskvalitetsstudie hos
langtidsoverlevere etter bekkeneksentrasjon,
og vil dele funn fra sitt arbeid.
Askøymodellen er trukket frem som et stjerneeksempel på et vellykket prosjekt for kommunal
rehabilitering av kreftpasienter. Hva er viktig
når det gjelder rehabilitering etter gynekologisk
kreft. Ved professor May Hauken som leder et
forskningsprosjektpå kommunal kreftrehabilitering.

Hva finnes av rehabiliteringstilbud lokalt, og
hva kan kreftkoordinator bidra med? Foredrag
ved kreftkoordinator i Stavanger kommune
Hilde Aasheim.
Hvordan få best mulig seksuell helse etter
behandling for gynekologisk kreft. Ved sexolog
Trude Hammer Langhelle.
Overlege Torbjørn Paulsen svarer på spørsmål
deltakerne har samlet opp i løpet av dagen.

