
FAGGRUPPEMØTER
Oversikt finnes i programmet under
faggruppemøter, samt bak på navneskiltet ditt.

Alle faggruppemøter overføres direkte via zoom 
lenker som dere vil finne på
onkologiskforum.org

Det er begrenset med plass i flere av faggruppene  - 
derfor har det vært påmelding til disse møter

NB! For Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe holdes 
møtet på Ski arena, pressesenter - Ca. 10 min å gå og 
shuttle-buss med løpende avganger fra hotellet fra 
13:00 til 13:30 og tilbake 17:30

FESTAFTEN
Torsdag 17. november
Sted: Saga Hall
Til bords med aperitiff kl. 19:30
Pent antrekk

• Husk invitasjon som du finner sammen med 
navneskiltet.

• Deltagere som ikke skal delta på festaften bes 
returnerer invitasjon til sekretariatet før kl.12:00 
torsdag 18. nov.

•  Allergier: Husk å be om «allergi-lapp» i 
sekretariatet.

GENERALFORSAMLING
Onsdag 16. november kl 19:30 – 20:00
Møterom: Ragnhild Sigurdsdatter
Invitasjon er tilsendt alle helsepersonell per e-post. 
Kun påmeldte kan delta.

GET TOGETHER
16. november kl 20:00 i hotellrestauranten
Varm mat serveres fra kl 20:00 - 21:30
Adgang kun med navneskilt.
Drikkebonger finner du sammen med navneskilt.

INNSJEKK PÅ HOTELL
Innsjekk kl. 15:00
Utsjekk kl. 12:00

INTERNETT
Åpent nett på hotellet

LUNSJ
Lunsj serveres i hotellrestauranten

KAFFEPAUSER
Kaffepausebuffet serveres i tilknytning til utstillingen 
i Olav den Hellige. (Adgang også fra balkong ved 
SAGA)

PASIENTORGANISASJONER
Representanter fra pasientorganisasjoner har 
utstilling.

PRESSE
Representanter for pressen er invitert til konferansen.

REGISTRERING
Registreringen foregår ved inngang
Onsdag fra kl 14:00
Torsdag fra kl 08:00

SEKRETARIAT
Sekretariatet vil være bemannet alle dager.
Sekretariatet treffes på mobil telefon 92 88 43 99.

TRANSPORT/TAXI
Kan bestilles fra hotellets resepsjon

UTSTILLING
I tilknytning til konferansen arrangeres en 
utstilling med deltakelse fra farmasøytisk industri. 
Utstilling er i Olav den Hellige og flere steder 
utenfor møterommene. Det er kun adgang for 
helsepersonell. Oversikt over utstillere finnes i 
programmet.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
SCANDIC HOLMENKOLLEN PARK HOTEL
Kongeveien 26, 0787 Oslo - Tlf: 22 92 20 00
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