
Tentativt program med forbehold for ændringer  
 

 

I anledningen af den internationale NET-dag lørdag d 10. november 2018 inviterer Patientforeningen 

Netpa Danmark til foreningens årlige arrangement for patienter og deres pårørende 
 

Arrangementet afholdes på: Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V   
Netpa arrangerer transport fra Aarhus Banegård til hotellet. Oplys venligst behov for dette ved tilmelding.  
Ønskes overnatning for egen regning på hotellet i forbindelse med Net-dagen, så kontakt venligst Scandic Aarhus 
Vest på telefon 86156844 og oplys at du deltager i Net-dagen 10/11.  

Tilmelding til NET-dagen inden 1/11 2018 - og gerne på e-mail til:  lisemunkplum@netpa.dk 

  

Foreløbigt program: 

10.30– 11.00  Ankomst og let servering i foyer 
 

11.00 – 11.10  Velkomst og kort præsentation af Netpa Danmark 

11.10 – 12.00 Neuroendokrine Tumorer (NET) ved læger fra behandlingsstederne i Aarhus og København  

Hør om hvad NET-sygdom er, om udredning, om nye og allerede kendte behandlinger. 

I år fokuseres særligt på muligheder ved operation og om ny teknologi ved kirurgi har en rolle i 

forbindelse med NET-sygdom?  
  

12.00– 12.10   Kort strække-ben pause  

 

12.10 –12.45 Blodprøver. Hvad kan Chromogranin A sige om NET-sygdom? Hvad måler man, når man tager 

Chromogranin A? Hvordan skal blodprøven tages? Hvad kan man bruge svaret til? Er der nye 

tumormarkører på vej som er endnu bedre?  

 Spørgsmål til formiddagens oplægsholdere  
 

12.45– 13.40                                 Frokost i restaurant 
 

13.40– 14.40 Psykiske reaktioner på kræft.  Ved psykolog, Vincent Löffler, Kræftens Bekæmpelse i Aarhus 
 

14.40 – 15.00                                                       Kaffe i foyer 
 

15.00 – 15.15  Senfølger til kirurgi. Erfaringer fra et sygeplejeambulatorium med tæt tværfaglig opfølgning og    

                           fokus på livskvalitet. Lise Munk Plum, Rigshospitalet  

 

15.15 – 15.30  Patienthistorie. At leve med NET i 21 år. Aktiv i patientskole for NET-patienter i Odense.

 Ved Jesper Balslev 
  

Afslutning på dagens program 
 

15.45 – 17.00 Generalforsamling i Netpa Danmark. Kun for medlemmer. 

Det er muligt for interesserede at melde sig ind i foreningen i løbet af dagen ved henvendelse til et 

bestyrelsesmedlem  
 

…Klip……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tilmelding til NET dagen den 10 november 2018 – kan afleveres på dit behandlingssted 
 

Navn:     

Telefon eller /e- mail: 

Antal deltagere:  

      Jeg/vi ønsker transport fra Aarhus Banegård.   Ankommer til stationen kl: ……………       Antal personer………… 
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