
Lørdag

11:00 – 12:00 Ankomst og registrering

12:00 – 13:00 Frokost

13:00 – 13:30 Præsentation og velkomst

13:30 – 15:00 Patientinvolvering
Birgitte Vrou Offersen, Danish Breast Cancer 

Group (DBCG) 

Det er målet i Kræftplan 4, at 9 ud af 10 kræft-

patienter skal opleve sig involveret i beslutninger 

om egen behandling. 

Birgitte Vrou Offersen fortæller om arbejdet med 

involvering af patienter på brystkræftområdet, 

heruner nye initiativer og projeter. 

Målet er, at brystkræftpatienter på tværs af 

landet skal føle sig involveret i beslutninger om 

deres egen behandling gennem hele forløbet. 

15:00 – 15:30  Pause med kaffe  
 og besøg på standene

15:30 – 17:00 Generalforsamling 

17:00 – 18:00 Fri til afslapning og samvær

18:00 – 19:00 Overrækkelse af ærespris 
 Kort indlæg fra prismodtagerne. 

19:00 Middag

Søndag

07:00 – 09:00 Morgenbuffet

09:00 – 10:30 Forestilling/monolog: Hvorfor mig?
Skuespiller Christina Selden er alene på scenen i 

et hav af scener der sætter spot på alle stadierne 

af brystkræftforløbet.

Christina Selden fik brystkræft og det ændrede 

hendes liv. Forestillingen HVORFOR MIG? er ba-

seret på Christinas egne oplevelser med sygdom-

men og skabt af den prisvindende dramatiker og 

instruktør Kamilla Wargo Brekling.

10:30 – 10:45 Pause 

10:45 – 12:30 Senfølger
Vibse Bjerrum kræftrehabiliterings sygeplejerske 

og psykoterapeut om senfølger og de blivende 

bivirkninger efter behandlingen. 

De hyppigste senfølger efter er kræftforløb kan 

ikke ses. Derfor mangler mange forståelse fra 

deres omgivelser. Det er blandt andet træthed, 

hukommelse /koncentrationsbesvær, smerter, 

lymfedem ect. 

Derudover at leve med frygten for tilbagefald, 

eller leve med kræften er der og man ikke kan 

helbredes . Alt dette påvirker ens hverdag. Hvad 

kan du selv gøre i forhold til at leve livet med 

senfølger. 

Det vil være en gennemgang af de hyppigste 

senfølger, behandling og hvad du selv kan gøre i 

forhold til dine senfølger. 

12:30 – 13:00 Afslutning og evaluering  
  (frokost to go)

Program

Tilmeld dig på brystkraeft.dk – ring til  

formanden eller en anden fra bestyrelsen, 

hvis du har spørgsmål vedrørende  

tilmelding.

Angiv ved tilmelding om du ønsker at  

stå på deltagerlisten. Cirka en uge før  

årsmødet vil deltagerne på listen modtage  

en mail med henblik på samkørsel.

DELTAGERPRIS
Pris for deltagelse i Dansk Brystkræft  

Organisations Årsmøde 2022 er kr. 1.100 

pr. person. Beløbet dækker hele program-

met inkl. overnatning i enkeltværelse.

Ledsager/ægtefælle/pårørende er velkom-

men til at deltage i årsmødeprogrammet  

– prisen er inkl. overnatning kr. 1700.

TILMELDINGSFRIST 
4. februar 2022.

TILMELDING 
Tilmelding og betaling skal via en formular 

på dette link:  

brystkraeft.dk/arrangement/dansk- 
brystkraeft-organisations-aarsmoede-1
Tilmelding er bindende.

Deltager du kun i generalforsamlingen,  

er det gratis og uden forplejning.

OBS! Værelser tildeles efter først til 

mølle-princippet. 

Specielle ønsker mht. forplejning bedes  

du selv aftale med hotellet. 

Årsmødet afholdes efter Sundhedsmyndig- 

hedernes gældende retningslinjer for 

COVID-19.

Invitation til

DBO’s årsmøde

Den 12.-13. marts 2022

Hotel Best W
estern Hotel Fredericia 

Vestre Ringvej 96 

7000 Fredericia

Årets Tema:  

Et liv
 med brystkræft
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