
Målgruppe: Ressurspersoner rundt barn  
med seneffekter, som ansatte i barnehage,  
barne-, ungdoms- og videregående skoler,  
helsetjenesten i kommuner, spesialisthelse - 
tjenesten, ledere i idrettslag og foreninger,  
foreldre, pårørende og andre interesserte.

Målet med fagdagen er å bidra med  
kompetanseheving for å kunne tilrettelegge  
i barnehage, skole og andre arenaer for  
at barn og unge med seneffekter etter  
kreftbehandling kan mestre hverdagen.

Påmelding innen 20. november til:

Merethe Fjørtoft Åsenhus
9.styret.trondelag@barnekreftforeningen.no

Barnekreftforeningen  
Trøndelag inviterer til fagdag

Barn og unge med  
seneffekter etter  
kreftbehandling Påmeldings-

frist: innen 
20. November

8.30 – 9.00  
Registrering, kaffeservering

9.00 – 9.15   
Velkommen  
Barnekreftforeningen Trøndelag

9.15 – 10.00 
Følger av kreftbehandling  
Barnekreftlege Bendik Lund

10.15 – 11.00 
Arbeid med seneffekter  
Kreftspesialist Unn-Merete Fagerli

11.15 – 12.00 
Erfaringer fra en mamma  
Anne Høydal

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.15 Kulturelt innslag

13.15 – 14.00 
Samarbeid skole / hjem / 
hjelpe tjenester  
Jon Halvdan Lenning

14.15 – 15.00 
Barnekreftforeningens arbeid 
Britt Ingunn 

15.00 Avslutning

Britt Ingunn Wee Sævig jobber i dag 
som fagsjef i Barnekreftforeningen, og 
har lang erfaring med arbeid knyttet 
til barnekreft. Hun er sykepleier og har 
videreutdanning innen pedagogikk, 
veiledning og prosjektledelse, og før 
hun begynte i Barnekreft foreningen 
var hun tilknyttet barnekreftarbeidet 
i Kreftforeningen.

Bendik Lund er ansatt som overlege 
og avdelingssjef ved Barnekreft
enheten ved barne og ungdoms
poliklinikken ved St. Olavs Hospital. 
I tillegg til at han er behandlende 
lege til barn og ungdom med kreft, 
har han en stilling som førsteamanu
ensis ved NTNU hvor han forsker og 
underviser i pediatri. Forskningsom
råde er innen barneonkologi gjennom 
regionale, nasjonale og nordiske pro
sjekter med hovedvekt på toksisitet i 
behandlingen av barn med leukemi. 
Han er blant annet medforfatter av 
Helsedirektoratets rapport «Oppføl
ging av kreftoverlevende med særlig 
fokus på seneffekter».

Unn-Merete Fagerli er onkolog /  
kreftspesialist og har jobbet på Kreft
klinikken St. Olavs Hospital i snart  
30 år. Hun er i tillegg førsteamanu
ensis ved NTNU. Hun har ansvaret for 
behandling av pasienter med lymfe
kreft og har i mange år også interes
sert seg for Seneffekter etter kreftbe
handling. Hun var en av overlegene 
som jobbet på Seneffektpoliklinikken 
ved St. Olavs i perioden 2015–2018 
når den mottok henviste pasienter.

Anne Høydal har jobbet mye med 
området seneffekter som medlem  
i Barnekreftforeningen, da hennes  
datter har gjennomgått kreftbehand
ling og har hatt utfordringer med 
seneffekter etter endt behandling. 
Hun har nasjonale verv i referanse
gruppen for Nasjonal kompetanse
tjeneste for solide svulster hos barn 
og i Barnekreftregisteret. 

Jon-Halvdan Lenning er gift med 
Anne, og har gjennom sin rolle som 
pappa og rektor opparbeidet seg lang 
erfaring med samarbeidet mellom 
skole og hjelpeinstanser. JonHalvdan  
jobber i dag som mobbe  ombud i 
Troms og Finnmark. 
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Program

Fagdagen  
er gratis!

27. november 2020 
kl. 8.30  — 15.00 
Scandic Hell Hotell, Stjørdal

mailto:9.styret.trondelag%40barnekreftforeningen.no?subject=

