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Dialogmøde om kræftpatienterne i din praksis -ET NYT TILBUD
Nord-KAP vil gerne tilbyde din 12 mandsforening/DGE-gruppe et besøg, hvor vi drøfter de forskellige
problematikker, der kan være omkring håndteringen af de kræftpatienter, du har i din praksis.
Vi har ved tidligere dialogmøder haft fokus på den tidlige diagnostik, men går nu videre med
kræftpatienten der har fået stillet diagnosen.
Indhold og form:
Mødet er et dialogmøde, hvor vi blandt andet drøfter organisatoriske forhold omkring kræftpatienten i
Almen Praksis og samarbejdet med onkologisk afdeling.
Undervejs præsenteres data over de kræftpatienter man har i sin klinik. Disse kan måske give inspiration
til hvordan man efterfølgende kan gå hjem i klinikken og med sine kolleger reflektere over
kræftpatienterne i klinikken.
Kræftgruppen får til møderne følgeskab af en speciallæge fra onkologisk afdeling på AAUH.
Denne vil også ud over relationerne til onkologisk afdeling kunne deltage i diskussionen omkring
forskellige problematikker hos den kræftpatient, der følges i din klinik. Det kunne f.eks. dreje sig om
bivirkninger, senfølger, mistanke om recidiv af kræftsygdommen, akut onkologi eller andet relevant.
Efter ønske fra den enkelte 12 - mands forening vil vi på dialogmødet kunne vende andre
problematikker.
Hvem kommer fra Nord-KAP?
Ved hvert dialogmøde deltager minimum to læger fra Kræftgruppen under Nord-KAP*. Derudover vil
en speciallæge fra onkologisk afdeling.
Forplejning:
I skal selv sørge for at bestille forplejning til mødet. Nord-KAP refunderer udgifterne. Kvitteringer og et
cpr-nummer på den person, hvortil pengene skal overføres, sendes via mail eller brevpost til Tina Molbo
på
tina.molbo@rn.dk. Pengene bliver udbetalt til Nem kontoen. Det er vigtigt at sende samtlige
kvitteringer,
ellers kan beløbet ikke refunderes.
Hvor og hvornår?
Hvor det afholdes bestemmer I. Mødet kan begynde kl. 18.00, 18.30 eller kl. 19.00. Kan starte med
spisning. Selve dialogmødet varer ca. to timer. Dialogmøderne starter op i april 2020 og fortsætter
resten af 2020 og evt. ind i 2021
Tilmelding:
Til konsulent Anja Kallestrup på mail: anjkal@rn.dk (alternativt på tlf. 4016 4261).
Vi ser frem til en spændende og hyggelig aften i Jeres selskab og håber, at I vil benytte Jer af tilbuddet.

*) Kræftgruppen i Nord-KAP består af De praktiserende læger Morten Ohrt, Mette Fredberg Greth, Henrik Jensen og konsulent
Anja Kallestrup
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