Invitasjon til Blærekrefttorget 2019
Blærekreftforeningen inviterer alle relevante faggrupper til et felles nasjonalt "allfaglig" møte
om blærekreft; urologer, onkologer, patologer, allmennmedisinere, legemiddelindustri,
leverandørindustri, forskere, pasienter, pårørende og evt. andre interesserte
fredag 29. mars 2019
Gardermoen Airport hotell
Formålet er å samle alle til felles dialog om hvordan vi sammen kan løfte blærekreftfeltet og
bygge nettverk både innad i og mellom gruppene.
Vi starter dagen med gruppemøter for hver gruppe, fortsetter med en plenumssamling med
innlegg fra hver av gruppene, deretter lunsj og så en foredragsserie etter lunsj. Det blir flere
pauser hvor man kan besøke stands og/eller bygge nettverk. Dagen avsluttes med en
filmpremiere.
Hvor tidlig gruppene starter sine gruppemøter er litt opp til den enkelte gruppe. Dersom dere
blir mer enn noen få, får dere eget grupperom (så langt mulig) hvor dere har AV-utstyr for
evt. foredrag el.l. Dette blir altså deres eget lille nasjonale fagmøte om blærekreft hvor dere
bestemmer innholdet selv. Det vi ønsker at dere skal gjøre i tillegg, er å forberede et max 5
min langt innslag til plenumsmøtet med kort oppsummering av hvor blærekreftfeltet står for
deres del (i deres faggruppe) og hva dere trenger for å gjøre en enda bedre jobb, eller hvor
dere ser at det butter - trenger dere flere faste stillinger, flere utdanningsstillinger, endrede
rutiner, hjelp til å designe arbeidsflyten, nytt utstyr, flere bioingeniører eller annet?
Formålet med å gi en sånn oppsummering er å åpne for at alle gruppene blir oppmerksom
på hverandres behov og utfordringer, og kanskje kunne vurdere om det er noe de kan ta
hensyn til for å hjelpe.
Program og påmeldingsskjema ligger på vår webside: http://blaerekreft.no/om/pameldingarrangement/
Påmeldingsfrist 15. januar 2019,
påmeldingen gjøres bindende fra 1. mars.
Bjørn Isfoss (tlf. 47654101) har påtatt seg å være koordinator for patologene. Så hvis noen
vil høre litt internt om hvem, hva, når osv. så henvend dere til ham. Han finner da ut hvor
tidlig dere vil starte og hva dere trenger/hvordan dere vil bruke gruppemøtetida. For andre
spørsmål: ta kontakt med meg.
Velkommen!
Mvh
Ranveig Røtterud
daglig leder, Blærekreftforeningen
tlf. 47489600

