
 

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, Nørrebro og Skjolds Plads 

 

Parkering: 

Der er parkering på Nørre Alle og bag centret i De Gamles By, 
hvor der ligeledes findes handicapparkering.  

Der er betalingsautomater i området.  

 
 

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/ 

 

 
www.cancer.dk 

 

 

Netværk for patienter med 
hals- og mundhulekræft 

 

 

 

 

 
 
 

Et tilbud om at møde og være sammen 
med ligestillede 

 

 

1. halvår 2020 

http://www.kraeftcenter-kbh.dk/
mailto:HalsMundCancer.ny@hotmail.com
http://www.cancer.dk/


 
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 2020 ser således ud: 
 
23. januar: 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. februar: Lanceringen af sitet på Sundhed.dk 

BEMÆRK AT DET FINDER STED kl. 16-18 i Cafeen . 

Der vil være taler ved  

Camilla Rathcke, centerchef i Sundhedsstyrelsens Center for Planlæg-
ning. 

Irene Wessel, overlæge på Rigshospitalet og 

Christian Harsløf, direktør for digitalisering og teknologi fra  Kommuner-
nes Landsforening.  

Der vil efterfølgende være musik og et let traktement.  

  
     19. marts:Tandaften 
 

Special tandlæge Lars Nygaard fra Evident Tandlægerne vil fortælle om 
strålebehandlingens effekt på tænder, tandkød og kæber. Derudover vil 
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.  

 
23. april: Smag og dufte 

 
Indlæg ved læge og ph.d.-studerende Elisabeth Arndal, Øre-, næse- og 
Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på Rigshospitalet 
Elisabeth vil fortælle om lugte og smagssans: anatomi, funktion og po-

tentiale for genoptræning. 
 
14. maj: Stamcellebehandling af mundtørhed efter strålebehandling 
 
Indlæg ved Charlotte Duch Lynggaard Christian Grønhøj forsker i stam-
cellebehandling af mundtørhed efter strålebehandling, og formålet er at 
forbedre spytkirtlernes funktion ved at udtage stamceller dyrket fra fedt-
væv og indsprøjte stamcellerne i spytkirtler på patienter strålebehandlet 
for HPV-positiv svælgkræft. 
 
18. juni: 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. 
 
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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