INVITATION TIL

INVITATION TIL

Seminar om Senfølger

DBO’s
Årsmøde
2018

Den 13. og 14. april 2018
Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

Den 17. og 18. marts 2018
Comwell Middelfart,
Karensmindevej 3,
5500 Middelfart

Program:
Fredag d. 13. april

Lørdag d. 14. april

Indtil kl. 11.00
Ankomst og lidt mad og drikke

KL. 7.00
Morgenmad og tid til frisk luft

Kl. 11.00-12.00
Velkomst og introduktion

Kl. 9.30-12.00
Senfølger – hvad kan en fysioterapeut gøre
for dig, og hvad kan du lære at gøre selv?

Kl. 12.00-13.00
Frokost
Kl. 13.00-15.00
Hvad er senfølger, hvorfor opstår de, og
hvad kan der gøres for at afhjælpe?
Foredrag v/ overlæge og professor Anders
Bonde Jensen fra Aarhus Universitetshospital
Kl. 15.00-16.00
Kaffe og indkvartering
Kl. 16.00-18.00
Seksuelle problemer efter brystkræft og
behandling
Foredrag v/afdelingslæge Karen Egebjerg
Rischel fra Sexologisk Klinik på Rigshospitalet

ÅRETS TEMA:
Mit liv med brystkræft
– hvordan kan jeg
bedst muligt tage ansvar
for mit liv?

Foredrag v/fysioterapeut og lymfødemterapeut Katrine Lundgren Jørgensen

Programmet indeholder
følgende oplæg:

Kl. 12.00-13.00
Frokost

Aspekter på samspillet mellem
patient, læge og sygeplejerske
i konsultationssamtalen
v/overlæge Erik Jacobsen, Vejle
Sygehus, og læge, ph.d., Cathrine
Lundgaard Riis, Vejle Sygehus.

Kl. 13.00-14.45
Få det bedste ud af livet
Et indlæg om at miste grebet, når man får
diagnosen, og om at finde ny mening med
livet v/ journalist og foredragsholder Lotte
Seheim
Kl. 14.45-15.00
Kort pause til at hente kaffe og kage
Kl. 15.00-15.30
Kaffe, evaluering og afslutning

Kl. 19.00Middag, kaffe og hyggeligt samvær
Seminaret er kun for DBO’s medlemmer.
Deltagerpris: 750 kr.
Tilmelding: Kan kun foregå på DBO’s hjemmeside:
brystkraeft.dk/event/seminar-senfoelger-skaelskoer
Der bliver ikke udsendt opkrævninger, da betalingen kun foregår elektronisk.
Tilmeldingen er først gældende, når deltagergebyret på 750 kr.
er betalt senest 14 dage efter, du har tilmeldt dig.
Tilmeldingsfrist: 19. marts 2018
Betaling: Beløbet på 750 kr. bedes overført til
Danske Bank. Reg. nr.: 3445. Kontonr.: 4610568696.
Eller til foreningens særlige MobilePaynummer: 25207.
Husk at skriv ‘Senfølgerseminar’ ved betalingen, tak.

Samspil mellem praktiserende læge
og brystkræftramte v/ praktiserende
læge Lene Brorsen-Riis.
Hvilken scanningsmetode er bedst
til at opspore tilbagefald?
v/overlæge Malene Grubbe Hildebrandt, Odense Universitetshospital.
At tage vare på sig selv
v/Anja Olsen, Kræftens Bekæmpelse.
Desuden er der uddeling af DBO’s
ærespris, generalforsamling, festmiddag m.m.
Du kan læse hele programmet og
informationer om deltagerpris
og tilmelding i DBObladet nr. 52
og på
brystkraeft.dk/2017/10/
invitation-dbos-aarsmoede-2018/

