
 

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  
 

Transport: 

Bus:6A, 42, 150S, 173E, 184 og 185 stoppested Nørre Campus 

S-tog: Nørreport og Nørrebro station 

Metrostation: Nørreport 

 

Parkering: 

Der er parkering bag centret i De Gamles By, hvor der ligeledes 
findes handicapparkering. Der er parkometre i området.  

Efter kl. 15.00 er der gratis parkering på nogle af Rigshospita-
lets parkeringspladser. 

 
 

Du kan høre mere om Netværket hos kontaktperson: 
 
Niels Jessen telefon 48 17 59 64 
(hverdagsaftener efter kl. 18) eller 25362759 
 
eller via e-mail på HalsMundCancer.ny@hotmail.com 
Derudover henvises til hjemmeside  

www.cancer.dk/hals-mund/ 
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Netværk for patienter med 
hals- og mundhulekræft 

 

 

 

 

 
 
 

Et tilbud om at møde og være sammen 
med ligestillede 

 

 

1. halvår 2019 

http://www.kraeftcenter-kbh.dk/
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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 ligestil-
lede, og du kan udveksle erfaringer.  Du kan også møde professionelle, 
som fortæller om de mange sider af kræft-behandlingen – for eksempel 
læger, sygeplejersker, diætister, psykologer og socialrådgivere. 
 
Vi mødes i Netværket en torsdag i hver måned kl. 19.00 – 21.00. 
 
Programmet for 1. halvår 2019 ser således ud: 
 

24. januar:  Prioritering af design til det kommende hoved-halskræft 
website for borgere og pårørende på sundhed.dk      

Center for Kræft og Sundhed er i samarbejde med den offentlige sund-
hedsportal, Sundhed.dk i gang med at udvikle et website, der kan under-
støtte rehabiliteringen af patienter, der har eller har haft hoved-
halskræft.    

Vi vil gerne tale med jer om de tanker vi har gjort os ift. hjemmesidens 
udtryk, og evt. se på konkrete forslag til design. Det vil alt sammen være 
første udkast, og vi vil gerne bruge jeres tanker og input til at komme 
videre.  

28. februar: smag og neurogastronomi.    

  
Elizabeth Thrane-Carlsen, tidligere hals-mundhule kræft patient, vil holde 
et indlæg om "smag og neurogastronomi" dvs. hvad smag er, hvordan 
man smager, hvordan man i kroppen og hjernen opfatter og danner 
smagsoplevelsen. Så er der et praktisk indlæg, hvor Elizabeth har for-
skellige ting med vi skal "opleve", samtidig med, at det er en lidt mere 
systematisk gennemgang af, hvad man kan gøre derhjemme for at få 
mad til at smage af mere. Dels ved at forstå, hvordan hjernen opfatter 
smag og dels, hvilke praktiske ting man kan implementere derhjemme 
for at hjælpe smagen på vej. 
  

     28. marts:Tandaften 
 

Special tandlæge Lars Nygaard fra Evident Tandlægerne vil fortælle om 
strålebehandlingens effekt på tænder, tandkød og kæber. Derudover 
tandplejer Tina Kragh fra klinikken komme og fortælle om vigtigheden af 
en grundig daglig tandpleje og samtidig demonstrere, hvorledes vi skal 
passe på vore tænder.  

 
2. maj: Tyggegummi skal hjælpe mod ødelagte spytkirtler 
 
Nogle hoved-halskræftpatienter får så store problemer med mundtørhed 
efter strålebehandling, at det ødelægger livskvaliteten. Et forskningspro-
jekt har undersøgt, om et særligt tyggegummi kan hjælpe patienterne. 

Overlæge og professor Jesper Grau Eriksen og phd. studerende Julie 
Killerup Kaae vil fortælle om deres resultater med at teste, om tygge-
gummi kan være med til at afhjælpe den invaliderende mundtørhed efter 
strålebehandling.  

23. maj: optimering af livskvalitet, behandling og rehabilitering af 
mundhule- og halskræft patienter 
 
Læge Mikkel Hjort Holm Larsen, som er en del af forskningsgruppen på 
Øre,Næse,Halskirurgisk afdelingen på Rigshospitalet, København, vil 
holde et indlæg om nye studier, som har til formål at identificere indsats-
områder for optimeret behandling og pleje af patienter, der behandles for 
kræft i mundsvælget med robotkirurgi. 
 
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. 
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