Bli
mer
«fearless»
med
Anja
Hammerseng-Edin.
Lørdag
ettermiddag
gjestes vi av selveste Anja Hammerseng-Edin
som skal holde motivasjonsforedraget, nytt av
året. Anja får folk til å sperre opp øynene og se
mulighetene, også i tilsynelatende umulige
situasjoner.
Vi
garanterer
en
real
vitamininnsprøytning som kan komme til god
nytte når hverdagen begynner igjen!

Få faglig påfyll. Hvordan kan vi forutse hvilke
pasienter som har effekt av en gitt behandling?
Hvordan oppstår resistans mot immunoterapiene? I hvilken grad kan pasienter i tidligere
sykdomsstadie ha effekt av disse? Og hva blir
neste paradigme innen behandling av føflekkreft?
Haukeland Sykehus i Bergen stiller med ledende
kompetanseinnehavere på feltet - og vi setter av
god tid til spørsmål og svar.
Knytt bånd med mennesker i samme
situasjon. Landsmøtet tiltrekker seg en
sammensatt gruppe pasienter, pårørende og
helsepersonell, alle med forskjellig utgangspunkt
i forhold til alder, sykdomsstadium, og
sykdomsforløp. Vi kan love deg en helg hvor
hyggelig sosialt samvær og spennende
erfaringsutveksling står sentralt, uansett hvem du
er og hvor du står i forhold til kreftsykdommen.

Unn deg velvære for kropp og sjel. Solstrand Hotel og Bad ligger idyllisk til ved
Bjørnefjorden, en kort kjøretur syd for Bergen, og
er et tilfluktsrom for kropp og sjel. Benytt stedets
fasiliteter utenfor det fastlagte programmet! Her
kan du senke skuldrene ned i varme terapibad,
svømme noen lengder i bassenget eller taen
dukkert i kaldkulpen, puste ut i badstuen eller
studere stjernene fra utebassenget.
Engasjer deg i føflekkreftsaken. På
Landsmøtet kan du bli mer kjent med hvordan
foreningen jobber og hvilke aktiviteter og initiativ
vi tar del i. Mange av medlemmene velger
dessuten å engasjere seg aktivt i dette arbeidet,
gjennom tillitsverv, likepersonsordningen, lokalt
under hudsjekkedagen eller på andre måter.
Føflekkreft er den mestøkende kreftformen i
Norge – hjelp oss og snu denne trenden!

Velkommen til
Føflekkreftforeningens
landsmøte
Solstrand Hotell og Bad
14.–15. april, 2018

Få med deg et spennende program:
• Inspirasjonsforedrag av Anja Edin
• Faglig seminar av Henrik Løvendahl Svendsen
ved Haukeland Sykehus
• Hilsen fra Gina Knutson Barstad i
Kreftforeningen
• Pasienthistorie og pårørendehistorie
• Sosialt samvær
• ...og mye mer!
Meld deg på innen 28. februar. Påmelding
via www.foflekkreft.no eller post@foflekkreft.no
Egenandel er 500,- og dekker deltakelse,
hotellopphold og måltider. Gratis busstransport
settes opp til/fra Flesland Lufthavn og Bergen
Jernbanestasjon før og etter arrangementet.
Reise til/fra Bergen dekkes av den enkelte, men
om behov kan det søkes om reisestønad til
post@foflekkreft.no .

