
 

       Øvrige arrangementer følger senere men netværksaftenerne er: 
 
       24. oktober 
 

28. november 
 

12. december 
. 
 
Detaljeret program om de enkelte arrangementer udkommer senere og kan rekvireres 
på Kræftrådgivningen. Det detaljerede program bliver desuden lagt på kalenderen for 
København og Frederiksberg på www.cancer.dk. 

 

 

 
 

Kræftrådgivningen 
Center for Kræft og Sundhed København 

Nørre Allé 45 
2200 København N 

Tlf. 8220 5805 
www.kraeftcenter-kbh.dk 

 
 
Åben Mandag – torsdag 10.00 – 16.00   
 Fredag 10.00 – 13.00  

 
 
 
 

Netværk for patienter med 
hals- og mundhulekræft 

 

 

 

 
 
 

Et tilbud om at møde og være sammen 
med ligestillede 

 

 

2. halvår 2019 
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Netværket henvender sig til patienter, der har eller har haft kræft i hals og/eller 
mundhule, og deres pårørende.  
 
I Netværket kan du få svar på dine spørgsmål. Du kan tale med ligestillede, og du kan  
udveksle erfaringer.  Du kan også møde professionelle, som fortæller om de mange 
sider af kræft-behandlingen – for eksempel læger, sygeplejersker, diætister, psykolo-
ger, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tandlæger og tandplejere. 
 
Vi mødes i Netværket en torsdag i hver måned kl. 19.00 – 21.00. 
Programmet for 2. halvår 2019 ser således ud: 
 

29. august:       Fri snak og erfaringsudveksling. 
 Der bliver mulighed for at drøfte nogle af de ting, som udfordrer os i det daglige. Vore 
aftener med fri snak og erfaringsudveksling bliver ofte nogle meget fine og berigende 
aftener. 
 

20. september : National hoved-halskræftdag .    
  

Programmet er tilgængeligt på vor hjemmeside. www.cancer.dk/hals-mund/ 

 
Om formiddagen er det målrettet os patienters nuværende situation og efter frokost vil 
der være indlæg om fremtidens forventede behandlingsformer. 
 
I skal huske at lægge dagen ind i jeres kalender.  
 
National hoved-halskræftdag 
Fredag den 20. september 2019 kl. 9.30 – 16.00 
Kræftens Bekæmpelse 
Lokale 5.S.ABC 
Strandboulevarden 49 
2100 København Ø 
Foto Mark Thyrring 
Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft og Center for Kræft og Sundhed 
København inviterer til den første nationale hoved-halskræftdag i Danmark. 
Inspirationen stammer fra den europæiske ”Make Sense Campaign”, som i år afholdes 
for syvende gang. Gennem Make Sense kampagnen ønsker man at øge bevidstheden 
om symptomer på hoved-halskræft og derved sikre tidligere diagnose og henvisning til 
behandling. 
Vi er derfor glade for - og stolte af - at kunne invitere til et bredt sammensat program, 
hvor de forskellige oplæg gives af kompetente personer med specialviden inden for de 
forskellige emner. 
 
Formiddagen har fokus på senfølger, mundpleje og tandbehandling, patienterfaringer, 
kommunal rehabilitering og afsluttes med lancering af et nyt dansk website om rehabi-
litering til borgere med og efter hoved-halskræft. 
Det nye rehabiliteringssite er et resultat af et tæt samarbejde mellem Center for Kræft 
og Sundhed København, Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft og Sund-
hed.dk og med hjælp fra fagpersoner i hele landet. Arbejdet er finansieret af Sund-
hedsstyrelsen. 
Rehabiliteringssitet har to spor: 
 
• Det ene spor er målrettet de sundhedsprofessionelle i kommunerne 
og yder et bidrag til målet i Kræftplan IV om, at man i rehabilitering 
skal sikres et ensartet fagligt niveau uanset bopæl 
• Det andet spor er målrettet nuværende og tidligere patienter og deres pårørende og 
understøtter den ofte meget lange rehabiliteringsproces 

I pauserne vil det være muligt at få demonstreret rehabiliteringssitet, lige som der vil 
være andre stande med relevant materiale. 
 
Om eftermiddagen er fokus på kræftpakkeforløbene og det nyeste inden for kirurgi, 
strålebehandling og immunterapi. Inden en opsummering af dagen vil der være et bud 
på, hvad der mangler inden for behandling af hoved-halskræft for til fulde at leve op til 
Kræftplan IV. 
 
Hoved-halskræftdagen er gratis og henvender sig til nuværende og tidligere patienter, 
pårørende og sundhedsprofessionelle, der arbejder med rehabilitering af patienter 
med og efter hoved-halskræft.  
 
Der er inkluderet en frokost, hvor der vil blive taget hensyn til, at nogle har særlige 
udfordringer med at indtage mad. Det er derfor vigtigt, at du ved tilmelding oplyser, 
hvis du har særlige ønsker/behov. 
 
Program 
National hoved-halskræftdag fredag den 20. september 2019 kl. 9.30 – 16.00 
09.30 - 10.00 Ankomst (Kaffe/the og croissant) 
FORMIDDAG LIVET MED ELLER EFTER KRÆFT - REHABILITERING 
10.00 - 10.10 Velkomst 
(Fokus på den europæiske ”Make Sense Campaign” der afholdes 16.-20. september) 
v/Niels Jessen, Formand for Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft 
10.10 - 10.30 Senfølger og mulig efterbehandling 
v/Irene Wessel, Sektionsansvarlig overlæge, Rigshospitalet 
10.30 - 10.50 Tandbehandling, livslang behandling (mundpleje, mundtørhed) 
v/Camilla Kragelund, Tandlæge, Lektor på Københavns Universitet 
10.50 - 11.10 Patienterfaringer 
v/Niels Jessen, Formand for Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft 
11.10 - 11.30 Pause (kaffe) 
11.30 - 11.50 Kommunal rehabilitering 
v/Jette Vibe-Petersen, Centerchef, Center for Kræft og Sundhed København 
11.50 - 12.20 Lancering af hoved-halskræft rehabiliteringssite på Sundhed.dk 
v/Signe T. Jørgensen, Projektleder, Center for Kræft og Sundhed København 
12.20 - 13.10 FROKOST 
 
EFTERMIDDAG BEHANDLING 
13.10 - 13.20 Det Danske Hoved-halskræft samarbejde (DAHANCA) 
v/Jesper Grau Eriksen, Professor, Aarhus Universitets Hospital 
13.20 - 13.40 Kræftpakkeforløbene – hvad har vi allerede nået? 
v/Christian Godballe, Professor, Odense Universitets Hospital 
13.40 - 14.10 Moderne kræftkirurgi & kæbekirurgi (Robotkirurgi, ny 3D-operationsplan) 
v/Birgitte Charabi, Professor og Jan Nyberg, Overtandlæge, Rigshospitalet 
14.10 - 14.30 Pause (kaffe, kage og frugt) 
14.30 - 15.00 Strålebehandling: Fotoner og protoner – hvad er forskellen? 
v/Eva Samsøe, Fysiker, Herlev Hospital 
15.00 - 15.25 Immunterapi til behandling af hoved-halskræft 
v/Jesper Grau Eriksen, Professor, Aarhus Universitets Hospital 
15.25 - 15.45 Hvad skal der til for til fulde at leve op til Kræftplan IV? 
v/Camilla Noelle Rathcke, Centerchef, Sundhedsstyrelsen 
15.45 - 16.00 Opsummering og tak for i dag 
v/Niels Jessen, Formand for Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft 
 
Tilmelding sker efter ”først – til – mølle” princippet senest den 6. september 2019, til 
Anne Mette Lykke Meisner, amm@kraeftcenter-kbh.dk Du bedes oplyse følgende: • 
Navn • Om du er nuværende eller tidligere patient, pårørende eller sundhedsprofessi-
onel (oplys funktion og arbejdssted) • Særlige ønsker til den lette frokost 


