PROGRAM
Lørdag den 17. marts 2018
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Kl. 10.30-12.00
Ankomst og registrering
Der vil være mulighed for at besøge
forskellige stande
Kl. 12.00-13.00
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Tilmelding til DBO’s årsmøde d. 17.-18. marts 2018

brystkraeft.dk/
event/dbos-aarsmoede-2018/

(Husk at skrive navn og ’Årsmøde’)

Tilmeldingsblanketten udfyldes med BLOKBOGSTAVER og sendes i brev til:
Dansk Brystkræft Organisation (DBO), c/o Charlotte Johannsen, Bondager 27, 2670 Greve
Navn:
Adr.:
Postnr.

By:

Mailadresse:
Telefonnr.:
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Medlemsnr.:
(tallene, som står umiddelbart over dit navn på bagsiden af dbobladet)
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Deltagerpris
Pris for deltagelse i DBO’s årsmøde
2018 er kr. 1.000,00 pr. person,
som dækker hele programmet inkl.
overnatning i dobbeltværelse (a).
Ønsker du enkeltværelse,
er der et tillæg på kr. 150 kr.,
dvs. prisen er 1.150,00 kr. som
dækker hele programmet inkl.
overnatning i enkeltværelse (b).
Deltager du kun i generalforsamlingen, er det gratis
og uden forplejning.
Tilmelding
Tilmeld dig via formularen eller på

Ja, jeg ønsker mit navn på deltagerlisten
Nej, jeg ønsker ikke mit navn på deltagerlisten
Indbetaling kr. 1.000 (dobbeltværelse (a)
Indbetaling kr. 1.150 (enkeltværelse (b)
overført til Danske Bank: Reg. nr.: 3445. Kontonr.: 4610568696

Tilmeldingen
er bindende, når
beløbet og tilmeldingen
er os i hænde
senest onsdag
d. 7. februar 2018.

Angiv om du ønsker at stå på
deltagerlisten.
Ca. 1 uge før mødet vil deltagerne
på deltagerlisten modtage listen via
e-mail med henblik på evt. samkørsel.
Betaling
Betal gerne via bankoverførsel.
Skriv ‘Årsmøde’ + a) for dobbeltværelse eller b) for enkeltværelse.
OBS! Værelserne tildeles efter førsttil-mølle-princippet. Har du specielle
ønsker mht. forplejning, bedes du
selv aftale det fornødne med hotellet.

Kl. 13.00-13.15
Velkomst
v/formand Eva Bundesen
Kl. 13.15-14.15
Aspekter på samspillet mellem
patient, læge og sygeplejerske
i konsultationssamtalen
v/overlæge Erik Jacobsen, Vejle Syge
hus, og
læge, ph.d., Cathrine Lundgaard Riis,
Vejle Sygehus
Det er vigtigt med et godt samspil mel
lem patient, læge
og sygeplejerske, men hvordan kom
mer det til udtryk
i konsultationen? Det giver overlæge
Erik Jacobsen og
læge, ph.d., Cathrine Lundgaard Riis
deres bud på. De
fortæller også, hvad du selv kan gøre
for at få det bedste
behandlingsforløb. Der bliver god tid
til kommentarer,
spørgsmål og en spændende dialog.
Kl. 14.15-15.00
Pause og mulighed for at besøge
standene
Kl. 15.00-15.45
Samspil mellem praktiserende læg
e og
brystkræftramte
v/ praktiserende læge Lene BrorsenRiis
Hvad kan lægen tilbyde? Hvilke reds
kaber har lægen?
Hvad skal patienten gøre? Hvordan kan
jeg som patient
indgå i en styrket dialog og et samarbe
jde med praktiserende læge? Hvad betyder ‘Fra kon
trol til opfølgning’
i forhold til et aktivt samarbejde? Hvo
rdan kommer jeg
videre, når det postoperative “pakkefo
rløb” ophører?
Kl. 15.45-16.00
Pause
Kl. 16.00-16.30
Overrækkelse af DBO’s ærespris 201
8

Søndag den 18. marts 2018
Kl. 7.00-9.00
Morgenbuffet
Kl. 9.00-10.00
Hvilken scanningsmetode er bedst
til at opspore tilbagefald?
v/overlæge Malene Grubbe Hildebra
ndt,
Odense Universitetshospital
Projekt MESTAR undersøger blandt and
et, hvilke
scanningsmetode der er bedst til at
påvise tilbagefald
ved brystkræft og løbende viser effekten
af kræftbehandlingen. Desuden har projekte
t fokus på patientinddragelse (som beskrevet i artiklen
på side 18).
Kl. 10.00-10-30
Pause
Kl. 10.30-12.00
At tage vare på sig selv
v/Anja Olsen, Kræftens Bekæmpelse
Hvordan påvirker brystkræftramte kvin
ders livsstil deres
prognose? Fokus på hvad vi ved, hvad
vi tror, og hvorfor
der findes udbredte myter uden meg
en bund i forskning.
Kl. 12.00-12.30
Afslutning
Afrunding og evaluering af årsmøde
t samt en frokostpakke ‘to-go’
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Kl. 16.30- 18.00
Generalforsamling
Kl. 19.00Festmiddag med musikalsk underh
oldn

ing
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