
Markering af NET-dagen 10 november 2020

Besøg hjemmesiden www.netpa.dk - stedet hvor tingene sker den 10 november

Læs nye aktuelle indlæg og 

find information om NET-

sygdom og livet med NET på 

www.netpa.dk 

På netop denne dag markeres Neuroendokrin kræft verden over på mange forskellige måder. I Danmark har vi tradition for at mødes til et stort 
heldagsmøde for patienter og pårørende fra hele landet. Det er i år ikke muligt at afholde et arrangement på denne måde, men NETPA håber 
at kunne vende tilbage til den model allerede næste år. At mødes til et fælles arrangement giver mulighed for at relationer opstår og vigtige 
erfaringer deles. Det kan vi ikke erstatte med virtuelle platforme, men så kan vi noget andet. 

Deltag i et online NETværksmøde

Videomøde for patienter den 10 november, ledige pladser kl. 11-12 og kl. 15.30-16.30

Videomøde for pårørende udsat til 11 november: kl 15.30 – 16.30

Se andre NET-patienter / pårørende som på samme tid sidder bag deres computer og få mulighed for at tale og 
svare med det samme eller skriv kommentarer og spørgsmål til de øvrige deltagere.

Tilmelding på hjemmesiden eller på mail til info@netpa.dk - så modtager du en invitation til at deltage og en vejledning 

til hvordan det teknisk foregår. Har du ikke prøvet et videomøde før, så hjælper vi dig gerne i gang.

Find links til videoforedrag :

• Hvor langt er vi med udvikling af 
personlig medicin i Danmark?

• Følg en interessant paneldebat om 
ulighed i kræftbehandling i 

Danmark

Vidste du …….

• at der er link til opdateret viden om Corona og forholdsregler i 

relation til kræftsygdom på hjemmesiden? 

• at NETPA også har brug for din støtte? – meld dig ind i dag

• at medlemmer får et nyhedsbrev på mail 5 gange om året?

• at Generalforsamling 2020 finder sted på TEAMS d 25/11 kl. 14-15

Medlemmer modtager invitation til at deltage direkte på mail


