
 
Invitation til NET-dag den 10. november 2021 i Middelfart  

  

 
 
Patientforeningen Netpa Danmark glæder sig til at kunne invitere patienter med 
neuroendokrin tumor og deres pårørende til en markering af den internationale NET-dag, 
nu hvor vi alle igen kan mødes. Arrangementet afholdes onsdag d 10 november, 2021 på 
Hotel Comwell i Middelfart.  
 

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen. Tilmelding åben via Netpas 
hjemmeside: www.netpa.dk   frem til 1/11 2021. 
Vi overholder naturligvis alle retningslinjer vedrørende forebyggelse af smitte, som måtte gælde på det 
tidspunkt. 
 

Program: 
10.00 – 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 – 11.55 Neuroendokrine Tumorer (NET)  

Hør om hvad NET-sygdom er, om udredning, om forskellige behandlingstyper og hvornår de 
anvendes. Hør om nyeste viden fra ind- og udland indenfor NET og erfaringer indtil nu med 
konsekvenser af Corona, vaccinationer og NET-sygdom. Oplæg ved overlægerne Gitte Aarøe Dam, 
Aarhus Universitetshospital og Ulrich Knigge og Mikkel Andreassen, Rigshospitalet 

11.55– 12.00                             Kort strække-ben pause  
 

12.00 – 12.30 Emnet fortsat og mulighed for Spørgsmål fra salen til formiddagens oplægsholdere 
12.30 – 12.45 Præsentation af aktuel forskning fra Danmark:  
                          Individuel tilrettelæggelse af PRRT-behandling. Overlæge Anne Arveschoug, Nuklearmedicinsk  
                          afdeling på Aarhus Universitetshospital 
 
12.45– 13.45                                 Frokost i restaurant  
 

13.45– 14.15 Hverdag med NET: 
Betydningen af fysisk aktivitet. Er træning nødvendig?   Fysioterapeut Tina Christiansen og 
sygeplejerske Anne Louise Sander fra Odense Universitetshospital 

   
14.15– 14.30                                                      Kaffe i foyer 
 

14.30 – 15.25  Humor som sjælesorg.  Præst Anders Bonde 
15.25 – 15.30  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  

 
Adresse: Hotel Comwell, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart (afkørsel 58b på motorvejen) 
 
 
Spørgsmål vedrørende transport fra Middelfart togstation eller til arrangementet i øvrigt kan afklares ved 
henvendelse på mail til lisemunkplum@netpa.dk.  Eventuelle afbud modtages på samme mailadresse.  
 

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

