INVITATION:
Seminar for kvinder med

metastatisk brystkræft
Hvor og hvornår:
Skanderborg:
lørdag den 24. april 2021
kl. 10.30 – 16.00
Hotel Skanderborghus,
Dyrhaven 3, Skanderborg

København:
lørdag den 1. maj 2021
kl. 10.30 – 16.00
Best Western Hotel Hebron,
Helgolandsgade 4, København

Tilmelding:
Der er plads til ca. 25 i Skanderborg
og ca. 22 i København, bliver der flere
tilmeldinger kommer de på en venteliste
Kursusledere på begge steder er Grethe
Dahlquist og Merete Jarlbæk

Tilmelding:
brystkraeft.dk/
event/mbc-tilbagefald-seminar/
Husk at sætte X for den dato du vælger.

Pris:
Pris for medlemmer af DBO kr. 350,00.
Tilmelding gælder først når beløbet er
indbetalt på DBOs konto via bank:
Reg. nr.: 9570
Konto nr.: 4610568696

Program (gælder begge datoer):
10:30 – 11:00 Ankomst
Kaffe/te med croissant

11:15 – 13:15 Tilbagefald – trods bedre prognoser ved brystkræft
v/ Professor, overlæge PhD. Anders Bonde Jensen,
Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital
Tilbagefald kan være flere ting, men vil ofte betyde at sygdommen er
blevet kronisk, og at den ikke kan helbredes. Der er imidlertid i dag en
række effektive behandlinger som kan holde sygdomme nede i kortere
eller længere tid, og behandlinger der kan mindske de gener som
sygdommen giver.
I oplægget vil der blive fortalt om de aktuelle behandlingsmuligheder,
og om de behandlingsmuligheder som endnu er på forsøgsstadiet,
men som forhåbentlig kan blive en del af de behandlingsmuligheder
der vil være til rådighed i fremtiden.
Emner som eksperimentel behandling, alternativ behandling og second
opinion vil også blive berørt.

13:15 – 14:00 Frokost
14:00 – 16:00 PET/CT-scanning til udredning og opfølgning
af brystkræft med spredning
v/ Overlæge Malene Grubbe Hildebrandt, Nuklear Medicinsk Afdeling,
OUH og PhD studerende Marianne Vogsen, Onkologisk Afdeling, OUH
På Odense Universitets Hospital benyttes en PET/CT scanning ved
mistanke om brystkræft med spredning. I et igangværende forskningsprojekt (MESTAR), ser man på hvilken betydning denne scanning har
for patienternes udredning. Kvinder med brystkræft med spredning
scannes løbende i deres behandlingsforløb for at vurdere effekten
af kræftbehandlingen. I forskningsprojektet sammenlignes brugen
af standard CT scanninger med brugen af PET/CT scanninger, samt
brugen af MR scanninger for at afgøre hvilken scanning, der bedst kan
vurdere behandlingens effekt. I projektet er der samtidig stor fokus på
patientinddragelse, hvor to patienter med tidligere brystkræft deltager
som medforskere til stor gavn for projektet.

