Netværk for patienter med hals - og mundhulekræft,
Dansk Landsforening for Hals - og Mundhuleopererede,
Dansk Selskab for Hoved - og Halsonkologi og
Center for Kræft og Sundhed København inviterer til:

NATIONAL
HOVED-HALSKRÆFTDAG
FREDAG D. 17. SEPTEMBER 2O21
KL. 09.30-15.00
AUDITORIUM 1, RIGSHOSPITALET ELLER VIA ZOOM

LIVET MED ELLER EFTER KRÆFT
rehabilitering og nyere behandling

Tilmelding her: https://events.au.dk/nationalhovedhalskraeftdag/conference

Vi er glade for og stolte af endnu engang at kunne invitere til et bredt
sammensat program med kompetente oplægsholdere
med specialviden inden for de forskellige emner.
Hoved-halskræftdagen er gratis og henvender sig til nuværende og
tidligere patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle, der arbejder
med rehabilitering af patienter med og efter hoved-halskræft.
Der er inkluderet en frokost, hvor der vil blive taget hensyn til,
at nogle har særlige behov med at indtage mad.
Arrangementet er sponseret af Kræftens Bekæmpelse og Danish Comprehensive Cancer Center

PROGRAM
09.30-10.00

Ankomst (kaffe/te og servering)

10.00-10.10

Velkomst
v/ Niels Jessen og Jørn Hede
LIVSKVALITET OG ERNÆRING - hvad udfordrer, og hvad kan gøres?

10.10-10.30

Patienterfaringer og udfordringer med ernæring og livskvalitet
v/ Henrik Jørgensen

10.30-11.15

De professionelles vigtigste råd til patienter, pårørende og
sundhedspersoner
v/ Gitte Ploug Balling, Irene Wessel, Jan Nyberg
Spørgsmål og svar
v/ de fire oplægsholdere

11.15-11.30
11.30-11.50

Pause (kaffe/te)
KOMMUNAL REHABILITERING

11.50-12.20

Det tværkommunale samarbejde på hoved-halskræftområdet
v/ Gitte Christiansen, Britt Grøn Boesen, Christina Ravn,
Herlev kommune

12.20-12.30

Rehabilitering ved hoved-halskræft - sundhed.dk
v/ Rikke Daugaard, Center for Kræft og Sundhed København

12.30-13.20

Frokost og networking
NY VIDEN

13.20-13.35

Undersøgelse og behandling af problemer med at synke - når det
offentlige tilbud ophører - hvilke muligheder er der så?
v/ Annette Kjærsgaard fra Dysfagiklinikken i Århus

13.35-13.55

Laserkirurgisk behandling af strubekræft
v/ Camilla Mehlum, OUH

13.55-14.10

Pause (kaffe/te)

14.10-14.30

Tarmmikrobiomet – vores tarmflora i lyst og nød
v/ Søren Johannes Sørensen, KU

14.30-14.50

Status på Genomisk medicin - brug af ny viden om gener og teknologi
v/ Brit Elmedal Laursen, AUH

14.50-15.00

Opsummering og tak for i dag
v/ Niels Jessen og Jørn Hede

Arrangementet er sponseret af Kræftens Bekæmpelse og Danish Comprehensive Cancer Center

