
PROGRAM FOR LØRDAG 

Nationale Modermærkekræftdage 2017 finansieres med støtte fra MSD, Novartis og BMS

09:30-10:00:
Registrering og kaffe

10:00-10:10:
Velkomst og information om 
patientforeningen 
v/ Landsformand Torben 
Alstrup-Nielsen

10:10-10:30:
Præsentation af dagens program
v/ Moderator Lene Johansen

10:30-12:30:
Nuværende og fremtidige behand-
lingsmuligheder for patienter med 
modermærkekræft 
v/ Professor og overlæge Inge 
Marie Svane, Onkologisk afdeling, 
Herlev Hospital

12:30-14:00:
Frokost 

14:00-15:15:
Livskvalitet og senfølger, herunder 
lymfødem, efter operation for 
modermærkekræft
v/læge Caroline Asirvatham 
Gjørup, Herlev Hospital 

15:15-15:30:
”Jeg er kvinde - jeg er i live”
Film med Gry Knudsen, patient 
med lymfødem

15:30-15:45:
Kaffe 

15:45-16:45:
Hvordan undersøger jeg huden for 
modermærker?
v/ Speciallæge i hudsygdomme 
Dr. Med., Monica Gniadecka

16:45-18:00:
Til fri disposition  

18:00-:
Middag

07:00-08:30:
Morgenmad

08:30-09:30:
Mulighed for check af modermærker
v/ Speciallæge i hudsygdomme 
Dr. Med., Monica Gniadecka

08:45-09:00:
Indlæg
v/ Pia Larsen, Bisidderhjælpen

09:00-09:15:
Indlæg
v/ Advokaterne Storm

09:15-09:30:
Indlæg
v/ Psykoterapeut Kim Skelmose

09:30-12:30:
Psykiske reaktioner på kræft for 
hhv. patienter og  pårørende – 
hvordan kommer man videre?
v/ Psykolog Per Nielsen

12:30-13:00:
Sandwich og afslutning

Lørdag den 30. september og 
søndag den 1. oktober inviteres 
patienter og pårørende til et par 
spændende dage om livet med 
modermærkekræft.  

Dagene finder sted i dejlige omgivelser 
på Comwell Hotel, 
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

Lene Johansen vil som moderator 
guide os igennem programmet, som 
kommer vidt omkring.

Tilmeld dig Nationale Modermærke-
kræftdage ved at sende en mail til 
info@modermaerkekraeft.dk, hvori 
du oplyser navn, telefonnummer og 
mailadresse. Det er muligt at tilmelde 
flere personer i samme mail; Husk 
blot at anføre oplysninger for hver 
tilmeldte. Oplys også om du/I allerede 
er medlem af Patientforeningen 
Modermærkekræft. 

OBS: Deltagelse inkl. overnatning 
og middag på Comwell Hotel er 
GRATIS for medlemmer af Patient-
foreningen Modermærkekræft.  
For ikke-medlemmer er prisen 
beskedne kr. 300,00.
Indmeldelse i patientforeningen kan 
foretages i forbindelse med 
tilmelding til arrangementet, og 
koster kr. 150,00 pr. år.

Tilmeldingsfristen er 28. juni 2017. 
Men skynd dig - der er et begrænset 
antal pladser. 
Yderligere informationer kan fås på 
telefon 23 36 80 49. 
Skulle du efter tilmelding blive 
forhindret i at deltage, bedes dette 
meldes hurtigst muligt på anførte 
mail eller telefonnummer. 
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