
PROGRAM

09:30-10:00:
Registrering og kaffe

10:00-10:15:
Velkomst og information om 
patientforeningen 
v/ Formand Lene Ottesen

10:15-11:15
Kirurgisk behandling af 
modermækekræft
v/ Ann Udesen, Overlæge, Plastik- 
kirurgisk Afdeling Z, OUH

11:15-11:30:
PAUSE

11:30-12:30:
Nuværende og fremtidige 
behandlinger til patienter med 
modermærkekræft
v/ Læge, Ph.d. Marco Donio, Herlev 
Hospital

12:30-13:30
FROKOST

13:30-14:00
Indslag + kaffe 
v/ Søren Chrestensen

14:00-15:00
Om det at være pårørende til en 
kræftsyg
v/ Patientrådgiver Lissa Mortensen, 
Kræftens Bekæmpelse

15:00-16:00
Kan kosten forebygge kræft?
v/ Maria Felding, Klinisk Diætist, 
Cand. Scient. Klinisk Ernæring

16:00
Tak for i dag
v/ Formand Lene Ottesen

National Modermærkekræftdag afholdes: 
Lørdag den 8. september 2018 kl. 10.00 - 16.00
Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense

TILMELDING PÅ: 
Mail: info@modermaerkekraeft.dk 

eller
Mobil: 2336 8049

Det er muligt at tilmelde flere 
personer i samme mail; Husk blot at 

anføre oplysninger for hver tilmeldte. 

TILMELDINGSFRIST: 
D. 2. september 2018. 

Men skynd dig - der er et begrænset 
antal pladser. 

Yderligere informationer kan fås på 
mobil 2336 8049. 

PRIS FOR DELTAGELSE: 
100 kr, betales via Mobilepay: 29149 

eller indbetaling til bank -  
Reg: 2294, Konto: 0723388155

Skulle du efter tilmelding blive 
forhindret i at deltage, bedes dette 

meldes hurtigst muligt. 

LØRDAGD. 8. SEPTEMPER
KL 10:00-16:00INVITERER PATIENTER OG 

PÅRØRENDE TIL NATIONAL 
MODERMÆRKEKRÆFTDAG
2018

Udvikling af nye og effektive lægemidler 
har markant ændret den medicinske 
behandling af modermærkekræft. Vi ser 
nu flere og flere personer som overlever 
alvorlig kræftsygdom uden svære fysiske 
senfølger. 

I dette foredrag vil I høre om nye 
behandlingsformer som i nogle 
tilfælde kan helbrede personer med 
udbredt modermærkekræft og som kan 
forebygge tilbagefald af kræften efter 
komplet kirurgisk fjernelse af kræften fra 
huden eller lymfeknuder.

Hvad sker der hos de pårørende under 
patientens forløb med udredning / 
behandling / opfølgning / raskmelding? 

Hvordan hænger kost og kræft sammen?

Hvor vigtigt er det at spise sundt? 

Lær mere om, hvordan kosten kan være 
en vigtig medspiller i forebyggelsen 
af kræft og få praktiske tips til at 
implementere det i din hverdag.

Hvordan udvikler modermærkekræfts 
sig i huden?

Kriterier for fjernelse af modermærke

Kriterier for fjernelse af kræften 

Undersøgelse af spredning

De nye retningslinjer for fjernelse af 
lymfeknuder 


