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Kom til informativt, 
gratis seminar om 

myelomatose

International Myeloma Foundation (IMF) inviterer i samarbejde med Dansk Mye- 
lomatose Forening til det årlige seminar for patienter og pårørende torsdag 
den 4. oktober i Nyborg.

Dansk Myelomatose Forening opfordrer alle medlemmer, patienter og pårørende, til at 
deltage i dette års informative seminar, hvor der også er lejlighed til at tale med ligestil-
lede over frokosten. Seminaret er en rigtig god mulighed for at lære mere om sygdom-
men og dens behandling, udveksle erfaringer og få svar på spørgsmål.

Seminaret foregår torsdag den 4. oktober 2018 kl. 10:00-16:30 på 
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. 
Der serveres morgenmad fra kl 09:00 og selve programmet starter kl. 10:00. 
Frokost er inkluderet.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig 
af hensyn til antal pladser og forplejning.

Dagens emner er:
	 •	 Myelomatose: Generelt om sygdommen 
  v/overlæge Thomas Lund, 
  Odense Universitets Hospital

	 •	 Hvad sker der i USA? Er der ny og bedre 
  myelomatosebehandling på vej?
  v/professor Sunda Jagannath, Mount Sinai New York, 
  oversættelse v/professor Niels Abildgaard

	 •	 Sådan har vi mestret hverdagen med myelomatose og teenagebørn 
  v/patient og pårørende Thomas Nybo og Mette Bording Nybo

	 •	 Aktuel behandling og protokoller i Danmark 
  v/professor Niels Abildgaard, Odense Universitetshospital.

	 •	 20 spørgsmål til professoren: Spørgsmål og svar fra panelet 
  Professor Sundan Jagannath, professor Niels Abildgaard og 
  overlæge Thomas Lund

	 •	 Fokus på livet: Hvordan patienter med myelomatose, pårørende og klinikere 
  kan være sammen om valget af den rigtige behandling 
  v/projektchef Katrina Pitt Winther, Finsencentret på Rigshospitalet og 
  reservelæge Stine Novrup Clemmesen, Klinik for Blodsygdomme på Rigshospitalet.

Tilmelding senest den 13. september 2018 med angivelse af antal deltagere, navn(e) og 
hjemby til Dansk Myelomatose Forenings kasserer Anne-Grete Winther på mail:
kasserer@myelomatose.dk eller pr. tlf. 27 27 66 61. 
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Er der en pianist til stede?
Vil du spille til en fællessang 
eller to på seminaret? 
Kontakt Bibi Moe på 
40 74 77 10.


