- dagen 2022
SÖNDAGEN 13 NOVEMBER I STOCKHOLM

”Livskvalitet med Net”

Vi träffas på Nordic Light Hotel,
Vasaplan 7, 111 20 Stockholm,
Tel. 08-505 632 00,
https://nordiclighthotel.se
Hotellet ligger alldeles intill
Centralstationen & Arlandabanan

- dagen 2022
World Net Cancer Awareness Day - WNCAD hålls i år på Nordic Light Hotel i Stockholm söndagen den 13 november.
Det blir en fullmatad dag med föreläsningar, diskussioner och
samvaro kring temat ”Livskvalitet med NET”. .

PROGRAM
09.30-10.00 Kaffe, mingel och välkommen
10.00-10.45 Lutetiumbehandling av neuroendokrina tumörer. Vad är syftet och hur går det till?
Katarzyna Fröss Baron.
10.45-11.15 Lutetium-behandling ur ett patientperspektiv, Tomas Pettersson, Eva Herlogsson
- kommer att ur ett patientperspektiv berätta om vägen från beslut om behandling
till uppföljning av resultatet
11.15-12.00 Nationellt kvalitetsregister neuroendokrina buktumörer (GEP-NET), Kristina Linder Ekberg
12.00-13.00 Gemensam lunch
13.00-13.45 StartNET. Individualiserad målriktad strålbehandling av neuroendokrina tumörer.
Huvudstudie, Katarzyna Fröss Baron. Fördjupningsstudie, Kazhan Mollazadegan.
13.45-14.30 Paneldiskussion med plats för frågor, med Katarzyna Fröss Baron,
Kazhan Mollazadegan & Kristina Linder Ekberg
14.30-15.00 Kaffe och mingel
15.00-15.45 ”Varje människa existerar i endast ett exemplar” , Björn Ranelid.
Kazhan Mollazadegan är doktorand vid
Uppsala Universitet och arbetar som
ST-läkare på Onkologisk Endokrinologi,
Akademiska Sjukhuset.
Tomas Pettersson, lärare 59 år, diagnostiserades med tunntarms-NET för 4 år sedan. Han har genomgått en målsökande
strålningsbehandling med Lutetium.
Eva Herlogsson, har arbetat som chef i Uddevalla kommuns
socialtjänst, men numera pensionerad. NET-diagnos hösten 2007
och opererad samma höst. Lutetium-behandling 2016 och 2021.

Björn Ranelid, författare, lärare och
estradör. Björn delger kloka funderingar för oss som söker livskvalitet trots
närvaron av NET. Vi som är drabbade,
både patienter och anhöriga, har
fortfarande möjligheter.

Katarzyna Fröss Baron jobbar som
överläkare på Nuklearmedicin och
Onkologisk Endokrinologi, Akademiska
Sjukhuset i Uppsala. Har disputerat
inom neuroendokrina tumörer. Sysslar
med radionuklidterapi.
Kristina Linder Ekberg är överläkare
vid endokrina tumörmottagningen
Karolinska Solna och Stockholm/
Gotlands rcc-representant i nationella
styrgruppen för vårdprogrammet och
kvalitetsregistret för GEP-NET

SÅHÄR ANMÄLER DU DIG.
Vi välkomnar patienter, anhöriga, stödmedlemmar och vårdpersonal till en gemensam dag med Carpanet, patientföreningen för neuroendokrin
cancer. Anmälan sker genom att swisha 100:- till vårt nummer 123 432 6351 med texten ”Carpa22 + namn på deltagare”. 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 eftermiddagsfika.
Allt detta är för våra medlemmar avgiftsfritt förutom anmälnings-avgiften på 100:-.
Är du inte medlem kan du stötta föreningen som stödmedlem (150:)- och samtidigt få
del av ovanstående erbjudande. Gå i så fall in på http://www.carpanet.se/bli-medlem/
LOGI
Har du/ni för avsikt att övernatta på Nordic Light kan det vara idé att snarast boka rum.
Du bokar själv på https://www.nordiclighthotel.se/ . Ange bokningskoden ”light” som
gäller för konferens innan du går vidare. Som deltagare i Carpanetdagen har du
10 % rabatt på ditt boende.
Varmt välkommen hälsar styrelsen i
patientförening i samarbete med

