Landskonferansen 2019
Program 24.–26. mai, Raddison Blu Hotel Bodø
FREDAG 24.05.
1600-1730

Registrering

1800-1945

Landsmøte

2000

Middag

LØRDAG 25.05.
0900-0905

Velkommen ved Olav Ljøsne, styreleder i Blodkreftforeningen.

0905- 0915 Velkommen til Bodø ved Synne Bjørbæk, varaordfører i Bodø.
0915-1000

Diagnostikk og behandling av Blodkreft, hva vil fremtiden bringe?
Ved Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

1000-1015 Pause
1015-1100

Hva vi vet om blodkreft?
Ved Lise Enerstvedt, kvalitetsregisteransvarlig og rådgiver i Kreftregisteret.

1100-1115 Pause
1115-1215

Erfaringsutvekslingsgrupper, delt inn etter diagnose og med/ uten transplantasjon.
Personlig og fortrolig dialog, alt forblir i gruppa.

1215-1315

Lunsj

1315-1400

Frokost på stupet. Sett fra pårørende perspektivet.
Ved Vibeke Løkkeberg skuespiller, filmregissør og forfatter, og er aktuell med sin nye bok «Frokost
på stupet», hvor hun deler erfaringer med å være pårørende for sin mann Terje Kristiansen som
har myelomatose.

1400-1415

Henter klær og forbereder uteaktivitet eller aktivitet utenfor hotellet

1415-1600

Uteaktivitet:
• Saltstraumen med buss
• Saltstraumen med rib
• Byvandring

1600-1730 Ev. lenger. Alternativt lenger tid til uteaktivitet. Tid til fri disposisjon.
Se mer av Bodø på egen hånd.
1930

Festmiddag
Kulturelt/underholdende innslag

SØNDAG 26.05.
0930-1015

Seneffekter etter cellegiftbehandling og transplantasjon av stamceller
– er det noe å le av?
Ved Jørn Dehli Kristiansen er sykepleier og har jobbet med blodsykdommer siden 2001. Har
forsket på reaksjoner hos pasienter etter behandling for leukemier og transplantasjoner. Jobber
nå spesielt med GVHD-problematikk på Rikshospitalet i Oslo.

1015-1050

Blodkreftforeningen fremover.
Ved Olav Ljøsne.

1050-1115

Pause og utsjekk

1115-1145

20 år med myelomatose.
Ved Jacob Hygen og Anders Waage. Jacob Hygen har de siste fire årene vært nestleder i
Blodkreftforeningen og har levd 20 år med myelomatose. Han samtaler med sin lege gjennom
disse årene, Anders Waage, om hvordan behandlingsvalgene har vært tatt.

1145-1230

Oversikt over Blodkreftsykdommene, diagnostikk og behandling.
Ved Anders Waage er hematolog og professor ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital i
Trondheim.

1230-1300

Spør hematologen.
Åpen spørrerunde hvor alle kan spørre Anders Waage om alt som har med blodkreft å gjøre.

1300

Lunsj og takk for denne gang

