
- dagen 2021
& 30-årsjubileum

LÖRDAGEN 13 NOVEMBER I  STOCKHOLM
”Livskvalitet med Net”

Vi träffas på Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, 111 20 Stockholm, https://nordiclighthotel.se
Hotellet ligger alldeles intill Centralstationen & Arlandabanan



SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG.
Vi välkomnar patienter, anhöriga och stödmedlemmar och även vårdpersonal till en gemensam dag om Carpanet. 
Anmälan sker genom att swisha 100:- till vårt nummer 123 432 6351 med texten ”Carpa21 + namn på deltagare + ev. middag 
(om du avser att delta)”. Om du inte har swish kan du använda bg 5314-4929 med samma märkning.
Anmälan ska vara inne senast den 1 november.
Carpanet-dagen innehåller förutom föredragen också fika, lunch och gemensam middag med underhållning. Allt detta är för våra 
medlemmar avgiftsfritt förutom anmälningsavgiften på 100:-. Om du inte är medlem kan du stötta föreningen som stödmedlem 
(150:)-. Gå i så fall in på http://www.carpanet.se/bli-medlem/ 
Särskilt viktigt är också att de som inkommit med förhandsanmälan verkligen kommer in med anmälningsavgiften eftersom vi 
nästan slagit i taket på vår bokning.
Middagsmenyn är Gravad lax, långkokt kalvcuvette och tiramisu.  
Om du måste ha ett alternativ meddela samtidigt med anmälan på carpa@carpanet.se.

LOGI
Har du/ni för avsikt att övernatta på Nordic Light kan det vara idé att redan nu boka rum.  
Man bokar själv direkt på https://www.nordiclighthotel.se/ .  
Glöm inte att ange bokningskoden ”light” som gäller för konferens innan du går vidare. 
Som deltagare i Carpanetdagen har du 10 % rabatt på ditt boende. 

LIVESTREAMING
Carpanetdagen kommer även att livestreamas.  Det visar sig nödvändigt inte bara för att Sverige är ett avlångt land.   
Förhandsaviseringen har gett vid handen att det kommer att bli i det närmaste fullt.  
Länken till Livestreamingen skickar vi till våra medlemmar i god tid före Carpanetdagen.

NU ÖPPNAR VI UPP OCH TRÄFFAS PÅ RIKTIGT!

- dagen 2021
World Net Cancer Awareness Day - WNCAD hålls i år på Nordic Light Hotel i Stockholm lördagen den 13 november.

Vi uppmärksammar även vårt 30-årsjubileum! Det blir en fullmatad dag med föreläsningar, diskussioner och samvaro kring temat 
”Livskvalitet med NET”.  Dessutom gemensam middag med underhållning.

PROGRAM

09.30 - 10.00 Kaffe, mingel och välkommen

10.00 - 10.45 NET—unik utveckling av en tidigare okänd sjukdomsgrupp 
Professor Kjell Öberg har varit med från början. Han är en ikon inom svensk och internationell NET-forskning.  
Han var även med och startade föreningen för 30 år sedan på Akademiska i Uppsala.

10.45 - 11.30 Livskvalitet hos patienter med NET 
Martin Almquist är docent/ass.professor vid universitetssjukhuset i Lund.  
Han är kirurg och forskare inom endokrin – och sarkomkirurgi.

11.30 - 11.45 Så här började det 
Vår hedersledamot Monica Hurtig. Fd. kontakt- och forskningssköterska  
berättar om hur det började för 30 år sedan.

11.45 - 12.00 Stipendieutdelning

12.00 - 13.00 Gemensam lunch

13.00 - 13.45 Neuroendokrin cancer – dagens och morgondagens behandlingsalternativ 
Kazhan Mollazadegan arbetar som ST-läkare i Endokrinologi på Onkologisk Endokrinologi,  
Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
Blivande doktorand med forskningsprojekt rörande neuroendokrina buktumörer. 

13.45 - 14.30 MEN 1 - (Multipel endokrin neoplasi typ 1) 35 års erfarenhet från Uppsala 
Duska Bajic är en ung forskare och doktorand vid Uppsala universitet.  
Hon arbetar som läkare på Onkologisk endokrinologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

14.30 - 15.00 Kaffe och mingel

15.00 - 16.00 Livskvalitet med NET och framtiden 
Paneldiskussion med professor Kjell Öberg och dagens yngre forskare med plats för frågor.

18.00 - 20.30 Gemensam middag 
Till middagen kommer vår internationella mezzosopran Martina Dike.
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Varmt välkommen hälsar styrelsen i                         patientförening
i samarbete med 


