
Invitation til NET-dag den 10. november 2022 
 

 
Spørgsmål vedrørende arrangementet kan afklares ved henvendelse på mail til  lisemunkplum@netpa.dk  
 

 

Patientforeningen Netpa Danmark inviterer til det årlige 
heldagsarrangement for patienter med neuroendokrin tumor og deres 

pårørende på den internationale NET-dag torsdag d 10/11 2022 
 

Arrangementet afholdes i år på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41 - 2600 Glostrup.  
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen.  
Tilmelding på hjemmesiden www.netpa.dk  inden 1/11 2022. Angiv venligst om du/I ønsker at 
deltage i den del af mødet som særligt handler om Neuroendokrine Carcinomer (NEC) 
 

Program: 
 

10.00 -11.00 Ankomst med let servering i foyer og 
hyggeligt samvær  

 

  

Det store lokale i hotelbygningen 

 

Mødelokale i konferencebygningen 

11.00 Velkomst og præsentation af Netpa 
Danmark ved formand Johannes Eis 

 

11.05 – 11.45 
 
 
 

Neuroendokrine Tumorer (NET) 
Generelt om NET og diagnosticering af NET-
sygdom. Overlæge Ulrich Knigge, København  
 

Behandling af NET og opfølgning på 
sygdomsudvikling. Overlæge Benedicte Wilson, 
Odense  

Neuroendokrine Carcinomer (NEC) 
Hvilken rolle spiller operation i behandling 
af NEC? Afdelingslæge Pernille Holmager, 
København 
Onkologisk behandling af NEC. Hvad kan vi 
aktuelt og hvad er der på vej? 
Overlæge Seppo Langer, København 

11.45 – 11.55                              Kort strække-ben pause 

11.55 – 12.30 Måling af Chromogranin A – hvad kan det? 
Overlæge Mikkel Andreassen, København  
Spørgsmål fra salen til formiddagens 
oplægsholdere 

Emnet fortsat 
 
Mulighed for spørgsmål fra salen og 
erfaringsudveksling/netværksdannelse  

12.30 – 13.00 Aktuel forskning (NET) fra Danmark: 
Pancreas NET, *Overlæge Gitte Dam, Aarhus  
Carcinoid hjertesygdom, Tobias Stemann Lau, 
Aarhus 

 

13.00 – 14.00 Frokost i konferencebygningens restaurant 

14.00 - 14.20 Aktuel forskning (NET) fortsat 
Målrettet scanning ved NET. Læge Mathias Loft  

 

14.20 – 14.40                                         Kaffepause i foyer  

14.40 – 15.30 Hverdagen med NET: 
Psykologiske reaktioner når kræftsygdom 
kommer tæt på.  Psykolog Jette Winge, Kræftens 
Bekæmpelse 

 

  

Afslutning på dagens program 
 

 
15.45 – 17.00 
 

 

Generalforsamling i Netpa Danmark for 
medlemmer. Interesserede kan melde sig ind i 
foreningen i løbet af dagen – tag venligst kontakt 
til et bestyrelsesmedlem 

 

 Ret til ændringer forbeholdes. 

mailto:lisemunkplum@netpa.dk
http://www.netpa.dk/

