Invitation til

International
Lungekræftdag
2019
I anledning af International Lungekræftdag inviterer
Patientforeningen Lungekræft patienter, pårørende,
sundhedspersonale, politikere, journalister og andre
med interesse for lungekræftområdet til årsmøde
tirsdag den 19. november 2019 kl. 10.00-15.45 i IDA
Mødecenter, Ingeniørernes Hus, København.

I år har vi valgt både at sætte fokus på ulighed i sundhed inden for lungekræftområdet, og hvordan vi sikrer en optimering af tidlig opsporing blandt lungekræftpatienter, så patienterne sikres den bedste behandling.
Lungekræft er en sygdom, der rammer bredt og ca. 4.600 danskere diagnosticeres hvert år med lungekræft. Samtidig er lungekræft stadig den kræftform,
flest danskere dør af om året og kun ca. 13 % er i live efter 5 år.
Alle borgere har som udgangspunkt lige adgang til det danske sundhedsvæsen, men virkeligheden er mere kompleks. Borgerne møder op med forskellig
baggrund, og deres forudsætninger for at bruge sundhedsvæsenet er derfor
ikke ens. Jo dårligere borgerne er stillet socialt, jo højere sygelighed og dødelighed har de statistisk set. Risikoen for lungekræft er større for socialt sårbare
grupper samtidig med, at disse grupper har lavere sandsynlighed for at overleve kræftsygdommen. Derfor skal vi blive bedre til at opspore lungekræft og
sørge for, at der også tages hånd om de socialt udfordrede patienter.

PROGRAM FOR DAGEN
10.00-10.15 	Velkomst og nyt fra Patientforeningen Lungekræft v/ Lisbeth
Søbæk Hansen, formand for Patientforeningen Lungekræft
10.15-10.20

Dagens program v/ Cecilie Beck – dagens moderator

10.20-10.40

Hvad skyldes ulighed i sundhed på lungekræftområdet?
v/ Susanne Dalton, professor, Institut for Klinisk
Medicin, Sjællands Universitetshospital

10.40-11.00

Hvad betyder manglende forebyggelse for ulighed
blandt lungekræftpatienter? v/ Jes Søgaard, professor, SDU

PATIENTFORENINGEN LUNGEKRÆFT
- Et uafhængigt netværk for lungekræftramte og
deres pårørende
• V
 i arbejder for at forbedre forholdene for
lungekræftramte
• Vi
 deltager i den offentlige debat om lungekræft
og sygdommens følgevirkninger
• Vi støtter og vejleder lungekræftramte og deres pårørende

11.00-11.15

Hvordan kan vi sundhedsfremme og forebyggelse
med blik for social ulighed i sundhed? v/ Lisbeth Holm
Olsen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL

11.15-11.30

Mangler vi politisk fokus på ulighed i sundhed?
v/ Liselott Blixt, sundhedsordfører, DF

11.30-12.30

Debat imellem formiddagens indlægsholdere

12.30-13.30

Frokost

13.30-13.50

Hvordan får vi bedst opsporet lungekræftpatienter?
v/ Zaigham Saghir, afdelingslæge, Gentofte Hospital

13.50-14.10

Kan vi opspore lungekræftpatienter i et tidligere stadie?
v/ Niels Ulrich Fredberg, overlæge, Silkeborg Hospital

14.10-14.30

Hvordan kan sygeplejersker spille en mere aktiv rolle i
forbindelse med opsporing af lungekræftpatienter?
v/ Jette Høgsted Nielsen, sygeplejerske, Silkeborg Hospital

14.30-14.45

Hvor er regioner og Folketinget i forhold til tidlig
opsporing af lungekræftpatienter? v/ Stinus Lindgreen (RV),
Region Hovedstaden og sundhedsordfører, FT

14.45-15.30

Debat imellem eftermiddagens indlægsholdere

15.30-15.45

Opsamling fra dagen v/ Cecilie Beck

15.45

Tak for i dag v/ Lisbeth Søbæk Hansen, formand for
Patientforeningen Lungekræft

VI BLIVER ENDNU STÆRKERE MED DIT
MEDLEMSKAB SOM:
• Patient
• Pårørende
• Støttemedlem
Læs mere og meld dig ind på www.lungekraeft.com

DATO & TID
Tirsdag den 19. november 2019 kl. 10.00-15.45
STED
IDA Mødecenter
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
TILMELDING
Senest tirsdag den 12. november 2019 til formand Lisbeth Søbæk
Hansen på mail info@lungekraeft.com eller telefon 40 16 23 35.
Tilmelding til konferencen er gratis, men ved udeblivelse eller afbud
efter den 17. november 2019, ser vi os nødsaget til at opkræve et
gebyr på 300 kr.
Arrangør: Patientforeningen Lungekræft
Mødet er for lungekræftramte og deres pårørende samt alle, der
interesserer sig for at forbedre forholdene for lungekræftpatienter
og behandlingen af lungekræft - heriblandt læger, sygeplejersker,
sundhedspolitikere og journalister.

Læs mere på www.lungekraeft.com

Patientforeningen Lungekræft
v/ formand Lisbeth Søbæk Hansen
Telefon: 40 16 23 35
E-mail: info@lungekraeft.com

