
Invitation til NET-dag den 10. november 2019 på Glostrup Park Hotel  
  

Patientforeningen Netpa Danmark inviterer til det årlige heldagsarrangement for patienter med 
neuroendokrin tumor og deres pårørende på den internationale NET-dag søndag d 10/11 2019. 

 

Arrangementet holdes på: Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41 - 2600 Glostrup. Hotellet ligger ca. 1 km 
fra Glostrup S-togs station. Oplys venligst behov for transport fra stationen ved tilmelding.    
Ønskes overnatning for egen regning på hotellet i forbindelse med Net-dagen, så kontakt venligst Glostrup Park 
Hotel (tlf. 4396 0038) og oplys at du deltager i Net-dagen 10/11. Netpa har forhandlet en favorabel pris for et 
begrænset antal værelser som fordeles efter først til mølle-princippet. 

Tilmelding til NET-dagen inden 1/11 2019 på www.netpa.dk eller på e-mail til:  lisemunkplum@netpa.dk     

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig af hensyn til forplejningen. 
  

Program: 

10.30– 11.00  Ankomst og let servering i foyer 
 

11.00 – 11.10  Velkomst og kort præsentation af Netpa Danmark ved formand Johannes Eis 

11.10 – 12.05 Neuroendokrine Tumorer (NET)  

Hør om hvad NET-sygdom er, om udredning, om forskellige behandlingstyper og hvornår de 

anvendes. Hør nyt fra forskningen og fra internationale kongresser 

Ved overlægerne Ulrich Knigge og Mikkel Andreassen fra Rigshospitalet og afdelingslæge Gitte Dam 

fra Aarhus Universitetshospital 

12.05– 12.15   Kort strække-ben pause  

 

12.15 –12.50 Målrettet strålebehandling (PRRT)  

                          Hvad er PRRT? Hvordan foregår det? Hvorfor behandles flere og flere NET-patienter med PRRT?  

 Overlæge Lotte Hahn Enevoldsen, Klinik for fysiologi og nuclearmedicin, Rigshospitalet 

 Spørgsmål fra salen til formiddagens oplægsholdere 

12.50– 13.50                                 Frokost i restaurant i tilstødende bygning 
 

13.50– 14.40 Hverdag med NET 

Rejseforsikring ved sygdom og behandling – få styr på reglerne. Ved Benn Duus, Cheflæge i 

Tryg/Alka  

 Senfølger efter kræft og kræftbehandling 

 Hvad er senfølger og hvor kan jeg få hjælp? Ved Marianne Nord Hansen fra Senfølgerforeningen  

14.40 – 15.00                                                       Kaffe i foyer 
 

15.00 – 15.10  NETværksmøder – sådan arbejder Netpa med netværksmøder. Hør bl.a. Ulla Høegh fortælle om sit    

                          udbytte af at deltage i et NETværk. 

15.10 – 15.30  Mormors tallerken  - et fornøjeligt og lærerigt punktum for dagen ved Gitte Laub Hansen, Kræftens     

                          Bekæmpelse 

 Afslutning på dagens program 
 

15.45 – 17.00 Generalforsamling i Netpa Danmark. Kun for medlemmer. 

Det er muligt for interesserede at melde sig ind i foreningen i løbet af dagen ved henvendelse til et    

bestyrelsesmedlem  
…Klip……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tilmelding til NET dagen den 10 november 2019 – kan afleveres på dit behandlingssted 

Navn:                                                                                                                   Antal deltagere:  

Telefon eller /e- mail: 

      Jeg/vi ønsker transport fra Glostrup station.   Ankommer til stationen kl: ……………       Antal personer…………  

Ved ønske om transport vil Netpa kontakte dig i ugen op til arrangementet med praktiske oplysninger vedrørende dette.
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