Invitation til

International
Lungekræftdag 2017

Mandag den 20. november kl. 10.00-16.00
IDA, Ingeniørernes Hus,
Kalvebod Brygge, København
I anledning af International Lungekræftdag inviterer Patientforeningen Lungekræft patienter, pårørende, sundhedspersonale, politikere, journalister og
andre med interesse for lungekræftområdet til årsmøde mandag den 20. november 2017 kl. 10.00-16.00 i IDA Mødecenter, Ingeniørernes Hus i København.
I år har vi valgt at sætte fokus på et vigtigt emne indenfor lungekræft:
• Tidlig opsporing – Opsporing af lungekræft i et tidligt stadie er vanskeligt, fordi
lungekræften oftest endnu ikke har givet anledning til de symptomer, der forbindes med lungekræft. Men stilles diagnosen i et lavere stadie, øges mulighederne
for en positiv indsats og dermed overlevelse. For de patienter, der opdages i
stadie 1, er overlevelsen 50 % op imod de patienter, der først får stillet diagnosen i
stadie IV, hvor overlevelsen er helt nede på 2 %.
• Hvad skal der til for, at vi i fremtiden bliver bedre til at få stillet en diagnose i et
så tidligt stadie som muligt?

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne

Vi samarbejder med

Program for dagen
10.00-10.15 Velkomst og nyt fra Patientforeningen Lungekræft
v/ Lisbeth Søbæk Hansen, formand for Patientforeningen Lungekræft
10.15-10.20 Dagens program
v/ Lene Johansen – dagens moderator
10.20-10.45 Er screening af risikogrupper i Danmark vejen frem for tidlig opsporing af lungekræftpatienter?
v/ Zaigham Saghir, læge, Gentofte Hospital
10.45-11.10 Kan tidlig opsporing af lungekræftpatienter optimeres i almen
praksis?
v/ Christian Freitag, formand, PLO
11.10-11.25 Hvordan vil regeringen sikre en tidlig og bedre opsporing af lungekræft?
v/ Jane Heitmann, sundhedsordfører (V)
11.25-11.50 Hvordan får vi optimeret og ensrettet området inden for billeddiagnostik og udredning?
v/ Michael Brun Andersen, afdelingslæge, Roskilde Universitetshospital
11.50-12.15 Hvilken betydning har tidlig opsporing for lungekræftkirurgi?
v/ Jesper Holst, overlæge, Rigshospitalet

Patientforeningen Lungekræft
- et uafhængigt netværk for lungekræftpatienter og pårørende
• vi arbejder for at forbedre forholdene for lungekræftramte
• vi deltager i den offentlige debat om lungekræft og
sygdommens følgevirkninger
• vi støtter og vejleder lungekræftramte og deres pårørende

12.15-13.15 Frokost
13.15-13.30 Mangler vi politisk opbakning til tidlig opsporing af lungekræftpatienter?
v/ Flemming Pless (S), Region Hovedstaden
13.30-13.50 Hvad er Kræftens Bekæmpelses indsatsområder inden for tidlig opsporing af lungekræft?
v/ Dorthe Crüger, formand, Kræftens Bekæmpelse
13.50-14.30 Debat imellem dagens indlægsholdere
14.30-14.50 Pause med kaffe, te, vand og kage
14.50-15.45 Debat fortsat
15.45-15.55 Afrunding af dagen – hvad tager vi med os hjem?
v/ Lene Johansen
15.55-16.00 Tak for i dag
v/ Lisbeth Søbæk Hansen, formand for Patientforeningen Lungekræft

Vi bliver endnu stærkere med dit medlemskab som:
• patient
• pårørende
• støttemedlem

Læs mere
og meld dig ind

på
lungekraeft.com

Praktiske oplysninger
Tid
Mandag den 20. november 2017 kl. 10.00-16.00
Sted
IDA Mødecenter
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
Tilmelding
Senest mandag den 13. november 2017 til
formand Lisbeth Søbæk Hansen på mail
info@lungekraeft.com eller telefon 40 16 23 35.
Tilmelding til konferencen er gratis, men ved udeblivelse uden forudgående afbud,
ser vi os nødsaget til at opkræve et no-show gebyr på 300 kr.
Arrangør: Patientforeningen Lungekræft
Mødet er for lungekræftramte og deres pårørende samt alle, der interesserer sig
for at forbedre forholdene for lungekræftpatienter og behandlingen af lungekræft heriblandt læger, sygeplejersker, sundhedspolitikere og journalister.

Læs mere på www.lungekraeft.com

Patientforeningen Lungekræft
v/ Lisbeth Søbæk Hansen
Tlf. 40 16 23 35
E-mail: info@lungekraeft.com

