
 

BARNEKREFTFORENINGEN inviterer til FAGSEMINAR OM SENEFFEKTER 

26. – 27. JANUAR 2023 – HOLD av DATOENE 

STED:  Radisson RED hotell, Gardermoen 
TID:  26. januar fra lunsj klokken 1300 til 27. januar til lunsj klokken 1300 
 Det legges også opptil digital tilstedeværelse hvis det blir nok deltakere. 
 
Når et barn eller en ungdom, som har vært gjennom behandling av kreft, kommer tilbake til 
sin hverdag, står nettverket ofte overfor nye og ukjente utfordringer.  
Barnekreftforeningen ønsker å bidra med kunnskap slik at lærere, barnehagelærere, 
assistenter, skoleledere, helsesykepleiere, kreftkoordinatorer, PPT-ansatte, sykepleiere, 
fastleger, rehabiliteringssteder, NAV ansatte og eventuelt andre som naturlig jobber med 
barn og ungdom, er bedre forberedte til å møte/tilrettelegge deres hverdag.  
 
Målet med fagseminaret er å:  
• Gjøre deltakerne kjent med noen av utfordringene de vil møte  
• Øke deltakernes forståelse for elevenes og foreldrenes utfordringer  
• Bidra til at pedagoger og andre i samarbeid med foreldre og hjelpeinstanser kan finne 

gode løsninger for hver enkelt elev. 
 
Av program kan vi nevne foredrag fra erfarne fagpersoner om bl.a.  
«Seneffekter hos barn og ungdom»  
«Erfaringer fra en overlevende»  
«Spesielle utfordringer som påvirker en skolehverdag etter kreftbehandling» 
«Utfordringer, rettigheter og lovverk i skolen ved langvarig sykdom»  
«Samarbeid sykehusskolen – hjemmeskolen» 
 
Underveis vil det bli lagt vekt på ulike utfordringer ved ulike behandlinger. Det vil bli rettet 
fokus både mot de av dere som møter barn / ungdom med seneffekter etter hjernesvulst, og 
de av dere som møter barn / ungdom med andre kreftformer og utfordringer. Det vil bli satt 
av god tid til både spørsmål og erfaringsutveksling i løpet av seminaret. 
 
Utenom reisekostnader, blir det egenandel på kr 1000,- pr person. 
Ellers blir alle utgifter ifm overnatting dekket av Barnekreftforeningen. 

Du finner mer informasjon om tema på http://www.barnekreftforeningen.no/seneffekter/ 
 

For de som deltar digitalt, blir det en egenandel på kr 700,- pr person på hvert arbeidssted. 

PÅMELDINGSLINK her; Informasjon | Fagseminar om seneffekter (reiseogkonferanseservice.com) 
 

 
Vennlig hilsen 

Britt Ingunn Wee Sævig 

http://www.barnekreftforeningen.no/seneffekter/
http://www.reiseogkonferanseservice.com/Barnekreftforeningen/Fagseminaromseneffekter1111/


Fagsjef, Barnekreftforeningen 


