Kræftens Bekæmpelse
på Folkemødet
Sammen mod ulighed i sundhed
Kom forbi Kræftens Bekæmpelse og tag del i vores
debatter, samtaler og events, der i år stiller skarpt på
ulighed i sundhed. For det er desværre ikke lige meget, om du er direktør eller lagerarbejder, hvis du rammes af alvorlig sygdom som kræft. Uligheden i sundhed er stor og stigende, og det koster menneskeliv.
Hos os kan du også få tjekket modermærker og livsstil, stemme om fremtidens cigaretpriser, høre hvordan det er at være ung med kræft og lave armbånd
med perler, der skifter farve, når de udsættes for
uv-stråling – og mange andre ting.

Find os her

N1
i Skomagerstræde

Vi glæder os til at se dig!

Læs mere på
cancer.dk/ulighed

cancer.dk
@KraeftensBekaempelse
@cancer_dk
danish-cancer-society
@kraeftensbekaempelse

Program
Din lommeguide til
Kræftens Bekæmpelse
på Folkemødet 2022

Program
TORSDAG
11.00-12.00:

Få et modermærketjek

11.15-11.45:

Fotoevent: Få taget et billede til vores fotovæg

12.00-12.45:

Hvad er social ulighed i kræft? En guidet tour

13.00-14.00:

Få tjekket dine modermærker hos Solkampagnen

13.15-14.00:

Se solens usynlige stråler – lav dit eget uv-armbånd

13.30-14.15:

Liveundersøgelse: Er der ulighed på Folkemødet?

14.00-14.45:

Hvad betyder ulighed i sundhed for dig?

15.00-15.45:

Farvel og tobak – skal det helt forbydes?

16.00-16.45:

Afstemning: Hvordan skal fremtidens cigaretpriser se ud?

16.30-17.30:

Få tjek på det sunde liv. Livstilstjek

17.00-17.30:

Støt op om en røgfri fremtid: Få en tatovering

17.30-18.00:

Skamstøtten: Det Rygende Barn

Uligheden i
sundhed stiger
Uligheden hindrer,
at alle får gavn af
de fremskridt, der i
disse år opnås på
bl.a. kræftområdet

FREDAG
10.00-10.45:

Kræftspecifikke patientforeninger: Kom forbi til en snak

10.15-11.00:

Højere priser på tobak? Kom og stem

10.30-11.30:

Hvor sund er din livstil? Livstilstjek

11.00-11.30:

Røgfri Fremtid tattoo-salon

12.15-13.00:

Ulighed i brugerinvolvering: Hvordan får vi alle med?

13.15-14.00:

Lav et uv-armbånd og se solens stråler i farver

14.00-14.45:

Ungdomspolitikere quizzer om ulighed i sundhed

15.00-15.45:

Mød en ung kræftpatient og hans mand

15.30-16.00:

Få taget et billede og vis, at ingen skal stå alene

16.00-17.00:

Få et servicetjek af din sundhed. Livstilstjek

16.30-17.00:

Bliv klogere på skamstøtten: Det Rygende Barn

17.30-18.15:

Dialogkaffe: Hvordan bygger vi bro til udsatte?

LØRDAG
10.00-11.00:

Gå din sundhed efter i sømmene. Livstilstjek

10.15-11.00:

Kom og hør om kræftspecifikke patientforeninger

11.00-11.45:

Ulighed i sundhed: Har du penge, så kan du få…

12.30-13.00:

Skal cigaretter være dyrere? Kom og stem

13.00-13.30:

Fotoevent: Sammen mod ulighed i sundhed

13.30-14.15:

Unge med kræft inviterer til dialog: Tal med os om alt

14.30-15.15:

Hans Pilgaard taler med tre patienter om sygdom og sårbarhed

16.00-16.45:

Oplev solens stråler med dit eget magiske uv-armbånd

16.30-17.00:

#DetRygendeBarn

17.00-17.30:

Få en tatovering og vis, at du støtter en røgfri fremtid

Ulighed i
overlevelse
efter kræft
På fem år ville mere
end 11.000 flere
kræftpatienter overleve, hvis alle klarede
sig lige så godt som
de bedst stillede

