
INVITATION
INTERNATIONAL LUNGEKRÆFTDAG 2022

17. NOVEMBER 2022

PRAKTISKE OPLYSNINGER

ARRANGØR: Patientforeningen Lungekræft

TID: Torsdag d. 17. november 2022, kl. 10:00-15:00

STED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

TILMELDING: Senest torsdag den 10. november 2022 til formand Lisbeth Søbæk 
Hansen på mail info@lungekraeft.com eller telefon 40 16 23 35

Deltagelse i konferencen er gratis, men ved udeblivelse eller afbud efter den 
10. november 2022, ser vi os nødsaget til at opkræve et gebyr på 300 kr.

Mødet er for lungekræftramte og deres pårørende samt alle, der interesserer sig for at 
forbedre forholdene for lungekræftpatienter og behandlingen af lungekræft – herunder 
læger, sygeplejersker, andre sundhedsfaglige, sundhedspolitikere, forskningsinstitutioner 
og lægemiddelvirksomheder.

Mødet er blevet gjort muligt med støtte fra private fonde og lægemiddelindustrien.

ÅRETS TEMA: REHABILITERING EFTER EN LUNGEKRÆFTDIAGNOSE

Langt flere lungekræftpatienter overlever i dag deres kræftdiagnose. Det er 
naturligvis en enorm glæde, når patienter med en tidligere dårlig prognose, 
kan se frem til et liv efter kræften. Men med disse positive fremtidsperspektiver 
opstår også nye udfordringer. For til trods for at rehabilitering har været et vigtigt 
indsatsområde i de seneste 10 års kræftplaner, viser flere undersøgelser, at mange 
kræftpatienter fortsat ikke får den nødvendige hjælp til at komme videre i livet. 
  
Derfor stiller vi i år skarpt på rehabilitering af lungekræftpatienten, og hvordan vi 
– fagligt såvel som politisk – sikrer et endnu stærkere fokus og bedre koordinerede 
rehabiliteringstilbud, der retter sig mod de fysiske, psykiske og sociale behov, der 
opstår som led i en lungekræftdiagnose.

I programmets anden halvdel tager vi en temperaturmåling på lungekræftom-
rådet, der i juli i år indtog en kedelig førsteplads som Danmarks hyppigste 
kræftdiagnose. Hvad gør vi ved ventelister, flaskehalse og personalemangel, der 
forsinker udredning og behandling af patienterne? Hvor langt er vi i det nationale 
screeningsprojekt? Og måske vigtigst af alt: hvordan kommer vi af med den lidet 
flatterende førsteplads – hvordan får vi knækket kurven?

Årets program er udviklet i samarbejde med en gruppe lungeonkologiske syge-
plejersker fra Herlev Hospital. 
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PROGRAM FOR INTERNATIONAL LUNGEKRÆFTDAG 17. NOVEMBER 2022

PATIENTFORENINGEN LUNGEKRÆFT
- et uafhængigt netværk for lungekræftpatienter og pårørende

• Vi 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

VI BLIVER ENDNU STÆRKERE MED DIT MEDLEMSKAB SOM:
• Patient
• Pårørende
• Støttemedlem
• Virksomhed

         TEMA 2 | STATUS PÅ LUNGEKRÆFTOMRÅDET I DANMARK

13:00-13:25 Lungekræft – nu den største kræftsygdom i Danmark 
 – hvad gør vi?
 Jesper Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse
 
13:25-13:50 National screening for lungekræft – hvor langt er vi? 
 v. Zaigham Saghir, afdelingslæge, Lungemedicinsk afd., Gentofte Hospital

13:50-14:15 Det faglige perspektiv: 
	 Ventelister,	flaskehalse	og	personalemangel	
 forsinker udredning og behandling
 v. TBA

14:15-14:30 Det politiske perspektiv: Hvad er planen?
 v. TBA

14:30-14:55 Debat: Fra viden til handling – hvordan knækker vi kurven? 
 I dag og i fremtiden?
 v. dagens oplægsholdere

14:55-15:00  Afrunding og tak for i dag

Bemærk at indlæg og oplægsholdere er foreløbige og kan blive ændret løbende

10:00-10:05 Velkommen 
 v. moderator Lene Johansen 

10:.05-10:15 Velkomst og orientering 
 v. Lisbeth Søbæk Hansen, formand for Patientforeningen Lungekræft

         TEMA 1 | REHABILITERING – LIVET MED EN LUNGEKRÆFTDIAGNOSE

10:15-10:45 Status på nutidens og fremtidens rehabilitering i Danmark 
 v. Ane Bonnerup Vind, Videncenterchef, REHPA

10:45-11:15 Lungekræftpatientens rejser 
 – fra diagnose til rehabilitering og palliation
 v. Gitte Peerson, ass. professor, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital

11:15-11:35 Fysisk rehabilitering af lungekræftpatienten 
 v. Morten Quist, fysioterapeut, Krop og Kræft, Rigshospitalet

11:35-12:00  Lev livet med lungekræft 
 v. Camilla Schrøder, psykolog, Onkologisk Afdeling, Herlev hospital

12:00-12:20 Patientcases med fokus på rehabiliteringsprocessen 
 v. Milen Tesfaldet, sygeplejerske, Lungeonkologisk afd., Herlev Hospital 

12:20-13:00 Frokost 

LÆS MERE OG
MELD DIG IND PÅ 
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