DBO’s MBC seminar (Tilbagefaldsseminar)
for kvinder med metastatisk brystkræft
Fredag den 25. – søndag en 27. oktober på Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

Fredag

Lørdag

Søndag

11:00–13:00 Ankomst og frokost
13:00–14:00 Velkomst og præsentation
14:00–17:30 Metastatisk brystkræft
v/ Overlæge Ann Knoop,
Onkologisk afdeling,
Rigshospitalet
Om undersøgelser, behandlingsmuligheder mm for kvinder
med metastatisk brystkræft
samt mulighed for at få skriftlige
spørgsmål besvaret.
14:45–15:15 Kaffepause
17:30–19:00 Afslapning og/eller
walk and talk i en friske luft
19:00–
Middag og socialt samvær

08:00–09:30 Morgenmad
09:30–10:00 Gåtur
10:00–12:00 Hvad gør man, når man rammes af alvorlig sygdom
og stadig er tilknyttet arbejdsmarkedet?
v/ socialrådgiver Christina Dahlquist
Få overblik over sygedagpengeloven
og indblik i det kommunale system
Hvad forlanger jobcentret af dig,
når du er på sygedagpenge?
Forlængelsesmuligheder af sygedagpenge,
jobafklaringsforløb og ressourceforløb
Hjælpeforanstaltninger og
mødet med rehabiliteringsteamet
Mulighed for drøftelse af enkeltsager eller oplevelser.
12:00–13:30 Frokost og afslapning
13:30–16:00 Hvordan kommunikerer vi med sundhedsvæsenet?
v/ Cand. Psych Randi Krogsgaard
DBO´s tidligere formand stiller skarpt på dialogen
mellem patient og læge/sundhedsvæsen.
Hvad skal der til, for at vi, som kræftpatienter, får vores budskab igennem og forstår lægens budskab til os?
Præsentation og diskussion på baggrund af egne
erfaringer, herunder undervisning af medicinstuderende i
kommunikation med patienter, samt deltagernes oplevelser i
dialogen med sundhedsvæsenet.
14:45–15:15 Kaffepause
16:30–18:30 Tid til afslapning
18:30
Middag med socialt samvær.
Bidrag gerne med indhold.

08:00–09:30 Morgenmad og udtjekning
09:30–10:00 Tid til gåtur
10:00–12:30 Træningsmuligheder
v/ fysioterapeut Kirsten Tørsleff
Oplæg med lidt teori, men også
med fokus på masser af stimulerende træningsmuligheder – på
trods af de begrænsninger man
har, når man er i behandling for
metastatisk brystkræft.
12:30–13:30 Frokost
12:30–14:30 Evaluering – Snak om en
landsdækkende MBC-gruppe.
Tak for denne gang

Pris:
Pris for DBO-medlemmer kr. 1000,00

Tilmelding:
Tilmelding senest 25. september 2019
Tilmeld dig på:
brystkraeft.dk/event/mbc-tilbagefaldsseminar/
Har du spørgsmål
til arrangementet
ring til
Grethe Dahlquist
tlf. 20 74 22 06

