Den 19. juli 2018

Kære medlemmer i Patientforeningen Modermærkekræft

1. halvår 2018 er ved at være gået og vores nye bestyrelse har været godt i gang siden marts 😉😉
Sommerferien er ved at være tæt på og der er tid til at lave lidt opsamling og ønske hinanden en rigtig
god sommer i skyggen 😊😊
Vi har mødt mange af jer til forskellige arrangementer rundt om i landet, det har vi været rigtig glade
for!
København den 15. maj foredrag med professor og overlæge Inge Marie Svane, ”Nuværende og
fremtidige behandlingsmuligheder for patienter med modermærkekræft”
Ålborg den 28. maj cafémøde med hudlæge Henrik Sølvsten, ”En hudlæges vinkel på
modermærkekræft”
Århus den 31. maj cafémøde/foredrag med bestyrelsesmedlem Søren Chrestensen, ”At være
modermærkepatient og samtidig bevare håbet, livsglæden og glæden over et imponerende
sygehusvæsen”
Odense den 8. februar cafémøde/foredrag med bestyrelsesmedlem Søren Chrestensen, ”At være
modermærkepatient og samtidig bevare håbet, livsglæden og glæden over et imponerende
sygehusvæsen”
Odense den 15. maj foredrag med hudlæge Anna Winther, ”Hvordan undersøges modermærker,
forskellen på modermærkekræft og hudkræft, samt gode råd om solvaner”
Odense den 12. juni foredrag med overlæge Lars Bastholt, ”Nuværende og fremtidige
behandlingsmuligheder for patienter med modermærkekræft”
Patientskoler
Vi har deltaget i Patientskoler både i Vejle og i Århus. På Patientskolerne møder vi de nye patienter og
sammen med lægerne, sygeplejerskerne samt Kræftens Bekæmpelse er Patientforeningen
Modermærkekræft med til at vise hvilke tilbud der er for modermærkekræftpatienterne til at få viden,
støtte og hjælp i det nye liv – at leve med Modermærkekræft.
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Medicinrådets fagudvalg for Modermærkekræft
Modermærkekræftpatienterne i Danmark er repræsenteret ved Søren Chrestensen og Lene Ottesen i
Medicinrådets fagudvalg for Modermærkekræft. Vi synes det er vigtigt at Patienternes stemme bliver
hørt når der laves indstillinger vedr. ny medicin og nye behandlingsmetoder.
National Modermærkekræftdag 2018
Lørdag den 8. september 2018 har alle modermærkekræftpatienter og pårørende mulighed for at
mødes i Odense. Husk der er tilmelding senest den 2/9, og tag gerne pårørende med. Invitation er
vedlagt mail😉😉
Nye arrangementer
I efteråret vil gerne igen komme ud i landet med gode foredrag / cafémøder. Hen over sommeren
tænker vi i sommervarmen på emner osv. Har du en idé, et oplæg til en foredragsholder, så modtager vi
gerne en hilsen fra dig!
Har du selv lyst til at være med til at få et arrangement op at stå? Så kan vi bruge rigtig mange hænder
rundt om i landet. Lave kaffe? Sætte stole frem – og tilbage igen? Hjælpe med at hænge invitationer op?
Osv. Vi fra bestyrelsen skal nok komme og være med – men lokalt kendte mennesker gør altid arbejdet
lettere😉😉

Vi håber du er glad for at være medlem af vores patientforening – husk vi er her for jeres skyld, og at vi i
flok kan løfte meget!

Vi glæder os til at se jer den 8. september i Odense til National Modermærkekræftdag

Mange sommer hilsner fra Bestyrelsen
Rasmus L.R.Nørholm

Per Mikkelsen

Gert W.Nielsen

Søren Chrestensen

Lene Ottesen
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