
SCANDIC 
OSLO AIRPORT 
26  –28 11  2021

Landsforeningen for 
Nyrepasienter og Transplantertes  
Barn og Ungdom (LNTBU) 
har gleden av å invitere deg 
til å delta på årets viktigste 
konferanse!

LNTBU
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplantertes Barn og Ungdom



LNTBU har sett et behov for å arrangere en konferanse som tar opp 
hvordan unge funksjonshemmede og kronisk syke har opplevd 
pandemien, og håper at akkurat du ønsker å delta!

Konferansen er åpen for alle mellom 18 og 35 år, og består av 
erfaringsutveksling, workshops, faglig innhold og paneldebatt,  
samt sosiale aktiviteter.

LNTBU dekker alle utgifter  
i forbindelse med konferansen,  
så økonomi er ingen hindring! 

Vi håper akkurat du har lyst til å 
delta, og bidra til å rette fokus på 
funksjonshemmedes rettigheter. 

Meld deg på i dag for å sikre plass 
på årets viktigste konferanse! 

Vi følger Regjeringens retningslinjer 
og lokale koronatiltak i planleggingen 
og gjennomføringen av konferansen. 
Ved en situasjon der fysisk samling 
ikke er mulig, vil konferansen 
gjennomføres digitalt. 

Sted: Scandic Oslo Airport
Dato: 26. til 28. november 2021
Ved å delta på konferansen får du mulighet til å møte deltakere fra andre 
pasientorganisasjoner, skape nye nettverk og bygge nye vennskap. 

Det er 50 plasser tilgjengelig, og vi benytter «førstemann til mølla»-
prinsippet, så her er det ingen tid å miste. 

I tillegg til den fysiske konferansen på Scandic Oslo Airport, vil det være 
mulig å delta digitalt på deler av konferansen. 

Påmelding sendes til marit.lundberg@lnt.no innen 10. oktober,  
og må inneholde: 

Navn 

Organisasjonen du tilhører

Fødselsår

Om du ønsker å delta fysisk eller digitalt. 

mailto:marit.lundberg@lnt.no


PROGRAM

Fredag 26. november 
16.00 Registrering og innsjekk 

20.00 Middag 

21.00 Sosialt

Lørdag 27. november 
09.30 Velkommen 

10.00 Funksjonshemmede og kronisk sykes opplevelser  
under pandemien – hva sier undersøkelsene? 

 Likestillingskonsekvenser av covid-19  
og tiltak mot pandemien  
Bufdir 

 Covid-19 konsekvenser for funksjonshemmede  
og kronisk syke 
FFO 

11.00 Pause 

11.15 Workshop – Erfaringsutveksling fra pandemien 

13.00 Lunsj 

14.00 FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD)

16.30 Pause 

17.00 Paneldebatt: Inkorporering av CRPD i norsk lov 

18.00 Avslutning 

19.30 Middag 

21.00 Underholdning 

Søndag 28. november 
10.00 Workshop – CRPD 

13.30 Evaluering og avslutning 

14.00 Lunsj og vel hjem! 


