
 

 

Velkommen til landskonferanse i 
Ålesund. 

Forum for Kreftsykepleie inviterer til Den 18. norske landskonferanse i kreftsykepleie 

«I STORM OG STILLE» 27-29 september 2017. Vi håper å se deg der. 

Hensikten med konferansen er å spre kunnskap og heve kompetansen hos 
sykepleiere som arbeider innen kreftomsorgen. Dette for at vi skal kunne bidra til at 
mennesker med kreft, uansett fase, og deres familier skal få en så god hverdag som 
mulig. Denne pasientgruppen skal til enhver tid få best mulig behandling, pleie og 
omsorg.  
Tittelen «I STORM OG STILLE” skal gjenspeile den røde tråden under konferansen. 
Vi ønsker å ha fokus på det ”å stå i det”, å mestre, enten det er stille eller stormer 
rundt en. Vi vil belyse dette fra ulike perspektiv da vi alle kan oppleve både storm og 
stille i løpet av livet.: 
Det kan gjelde pasienten som får en kreftdiagnose og skal starte opp med kurativ 
behandling, eller pasienten som ikke kan få mer tumorretta behandling og er i 
palliativ fase. Det kan være pasienten som er ferdigbehandlet og skal tilbake til 
arbeid og fungere i hverdagen igjen. Det kan være for pårørende med de kriser og 
utfordringer de står i, eller det kan være for oss helsepersonell. Vi skal hjelpe 
kreftpasienter og deres pårørende samtidig skal også vi mestre å stå i det. Dette 
krever mye av oss, særlig kompetanse og mot til å møte.   
 
Vi har fått på plass gode, dyktige forelesere så gled dere til et spennende program 
Dette blir lagt ut på FKS sine websider fortløpende.  
 
Påmeldingen er online og åpner 2. januar 2017. Utfyllende informasjon vil også bli 
lagt ut på sykepleierforbundet.no/faggrupper/kreftsykepleiere.  
 
Konferansen skal være på Scandic Parken hotell i Ålesund.  Hotellet ligger midt i 
vakre Ålesund by. Ålesund er kjent for den fine jugendstilen og brosundet som ligger 
midt i byen. Vi håper at du får sett litt av det Ålesund har å by på når du er her. Den 
27. september inviterer vi til «Get together» på kvelden. Vi håper også at deltakeren 
får tid til å nyte den vakre utsikten fra aksla. Det er 418 trappetrinn opp til et fantastisk 
utsiktspunkt. Den 28. september inviterer vi til konferansemiddag på hotellet. Her blir 
det god mat, underholding og utdeling av priser. 
 
For de som kommer til Ålesund tirsdag kveld, så er vi i dialog med div restauranter 
for å skaffe gode konferansepriser. Kart over Ålesund med innlagte gode tilbud 
kommer.  
 
Sees vi i Ålesund? Velkommen skal du være. 



 
Hilsen oss i lokalkomiteen 

 

 

 


