I anledningen af den internationale NET-dag fredag d 10. november 2017 inviterer Patientforeningen
Netpa Danmark til foreningens årlige arrangement for patienter og deres pårørende
Arrangementet afholdes på: Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV.
Netpa arrangerer transport fra Københavns Hovedbanegård til hotellet. Oplys venligst behov for dette
ved tilmelding.
Ønskes overnatning på hotellet i forbindelse med Net-dagen, så kontakt venligst Scandic Sydhavnen på
telefon 88333666 og oplys at du deltager i Net-dagen 10/11. Netpa har forhåndsreserveret et antal
hotelværelser fra 9-10/11 og fra 10-11/11 til brug for dette.
Tilmelding til NET-dagen inden 1/11 - og gerne på e-mail til: lisemunkplum@netpa.dk

Foreløbigt program:
10.30– 11.00 Ankomst og let servering i foyer
11.00 – 11.05 Velkomst og kort præsentation af Netpa Danmark
11.05 – 12.00 Neuroendokrine Tumorer (NET) ved overlægerne Ulrich Knigge, Rigshospitalet og Henning
Grønbæk , Aarhus Universitetshospital
Hør om hvad NET-sygdom er, om udredning, behandling og kontrol.
I år lægges særlig vægt på behandling med somatostatin-analoger.
12.00– 12.10

Kort strække-ben pause

12.10 –12.40 Fremtidig behandling -har immunterapi en rolle i behandlingen af NET? Overlæge Seppo Langer,
Rigshospitalet
Spørgsmål til formiddagens 3 oplægsholdere
12.40– 13.25

Frokost i restaurant

13.25 – 13.55 Scanning: forskellige metoder – hvad kan man egentlig se? Er der nye metoder på vej? Professor
Andreas Kjær, Rigshospitalet
13.55– 14.30 Alternativ behandling. Oplæg fra Kræftens Bekæmpelse om alternativ behandling – herunder
det højaktuelle cannabisolie. Nanna Cornelius, projektleder i Kræftens Bekæmpelse
14.30 – 14.50
Kaffe i foyer
14.50 – 15.15 Emnet forsættes….
15.15 – 15.30 Hvad kan jeg selv gøre? Utilsigtet vægttab – sådan gjorde jeg. Karin Bredgaard
Afslutning på dagen
15.45 – 17.00 Kun for medlemmer: Generalforsamling i Netpa Danmark.
Det er muligt for interesserede at melde sig ind i foreningen i løbet af dagen hos kasseren.
…Klip………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tilmelding til NET dagen den 10 november 2017 – kan afleveres på dit behandlingssted
Navn:
Telefon eller /e- mail:
Antal deltagere:
Jeg/vi ønsker transport fra Københavns Hovedbanegård. Ankommer til stationen kl: ……………

Antal personer…………

