
  

  

 

International Myeloma Foundation (IMF) 

  inviterer til myelomatose seminar 

             for patienter og pårørende 

 

Torsdag den 16. november 2017 kl. 10.00 - 16.30 

 

  på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 
 

o 
International Myeloma Foundation (IMF) inviterer i samarbejde med DMF patienter og pårørende til årets seminar 

om myelomatose, hvor formålet er at lære mere om myelomatose, udveksle erfaringer samt at få svar på 

spørgsmål. 

Emnerne for dagen er: 

• Myelomatose – generelt om sygdommen (Henrik Gregersen, overlæge, Aalborg Univ. Hospital) 

• Behandling af Myelomatose – standard behandling lige nu – nyt lige om hjørnet – hvad er målet med 

behandling. (Jean-Luc Harroussean, professor i hæmatologi, Nantes, Frankrig – oversætter Niels 

Abildgaard) 

• Vacc./ immunterapi/nuværende protokoller (Nicolai Grønne, Phd. Studerende ved Institut for 

Immunologi og professor Niels Abildgaard) 

• At leve med alvorlig sygdom (Ann-Dorthe Olsen Zwisler, professor og centerleder for REHPA) 

• Mulighed for spørgsmål og svar på dagens emner 

Der vil være deltagelse af danske myelomatoselæger fra flere af de største centre i Danmark; overlæge Henrik 

Gregersen fra Aalborg Universitetshospital, læge og P.hd. studerende  Nicolai Grønne D.J. Herlev Hospital og 

professor Niels Abildgaard fra Odense Universitetshospital. 

 I år får vi besøg af Jean-Luc Harrousseau der er professor ved Nantes universitet i Frankrig. Han har været 

formand for den franske nationale myndighed for sundhed (HAS) fra februar 2010 til januar 2016. Formand for 

evaluerings udvalg , økonomi og folkesundhed fra februar 2014 til januar 2016. Ledet afdelingen for klinisk 

hæmatologi i Nantes fra oktober 2008 til januar 2011. Han er i øjeblikket medicinsk og videnskabelig rådgiver for 

IMF (International Myeloma Fundation). 

Der serveres morgenmad fra kl 9.00 og selve programmet starter kl. 10. Frokost er inkluderet. 

DMF opfordrer medlemmer til at deltage i dette informative seminar, hvor der er lejlighed til at tale med 

ligestillede og få svar på spørgsmål. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig af hensyn til 

de pladser, der har tilrådighed.  

Tilmelding senest den 13. oktober angivelse af antal, navn(e) og by: 

Dansk Myelomatose Forenings kasserer Anne-Grete Winther på mail: kasserer@myelomatose.dk  

eller per tlf. 27 27 66 61. Se mere information se www.myelomatose.dk eller i medlemsbladet i juli. 
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