
Seneffektseminar
Invitasjon til 

Påmeldings- 

frist:

23juni 
2016

Barnekreftforeningen dekker 
billigste reisevei og opphold mot 
en egenantel 

BARN (under 18år) kr.  250,-

FORELDRE kr.  500,-

Billetter til fly og tog bestilles hos 
svein@reiseogkonferanseservice.no 
Merk bestilling med 
"Seneffektseminar 2016"

Med vennlig hilsen 
Barnekreftforeningen

Det er ikke lett for familien når et av barna blir alvorlig 
syk. Hovedfokuset er på barnet som er sykt, og det syke 
barnet får som regel en stor del av oppmerksomheten, samt 
gaver, kos og klapp. Det er lett å glemme at det står en 
søster eller en bror i nærheten som også trenger å bli sett.

 Derfor ønsker Barnekreftforeningen i år og kunne tilby et 
opplegg til dem også. På dette seminaret vil søsken til barn 
som har hatt kreft kunne treffe andre søsken som har 
opplevd det samme, og som forstår dem! Kanskje de kan 
få et sted der de kan utveksle erfaringer og samtidig få 
nye venner? 

Barnekreftforeningen 
inviterer til en helg for 
foreldre og søsken til barn 
med seneffekter etter 
kreftbehandling. Oppstart 
lørdag 27.8. kl. 1200 til 
søndag 28.8. kl. 13.00.

TID OG STED: 

Quality hotell Leangkollen i Asker 27. til 28. august

Meld deg på Barnekreftforeningens 
seneffektsamling ved å klikke her

Seneffekter kan være så mangt, alt fra at man sliter 
litt på skolen, hører litt dårlig, har få venner etc. 

Lurer du på om ditt barn har en seneffekt? 
Informasjon om tema finner du her:
http://www.barnekreftforeningen.no/seneffekter/

For spørsmål til fagsjef kontakt Britt Ingunn Sævig  
sekretariatet@barnekreftforeningen.no
Tel: 99248615

Vi har vært så heldige å få med oss Inga Maria 
Johannsdottir, overlege og barneonkolog ved OUS – 
Rikshospitalet og Hanne Cathrine Lie, postdoc – 
stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for 
seneffekter etter kreftbehandling.  De skal holde 
foredrag om 
«Seneffekter etter kreftbehandling av barn, og 
oppfølging og kommunikasjon om seneffekter». 
Seminaret starter med lunsj lørdag formiddag og det 
blir lagt opptil egne sesjoner for foreldre og søsken 
resten av den dagen.
Det vil bli satt av tid til diskusjoner i etterkant av 
innleggene. 

Vi ønsker dere velkommen, og 
håper dere får noen dager som 
kan gi nytte og hjelp i hverdagen.

Samlingen er for foreldre/ 
foresatte og søsken, aldersgruppen 
til deltakende søsken er mellom 10 
og 18 år. I løpet av helgen vil det 
være foredrag/ aktiviteter til 
foreldre samt separate aktiviteter 
for søsken. 

http://www.barnekreftforeningen.no/seneffekter/
https://docs.google.com/forms/d/1UUfIfqJuWVVcLBuboa3Q93ssdXEA2gsuymybERsG4PI/viewform?c=0&w=1



