
 

Foredrag efterår 2022 og forår 2023 

 

Kræftens Bekæmpelses Samarbejdsudvalg i Aalborg, Aalborg Kommunes Kræftrehabiliteringsteam, Aalborg Universitetshospitals Onkolo-

giske afdeling og Kræftrådgivningen i Aalborg inviterer alle interesserede til foredrag i efteråret 2022 og foråret 2023  

Der er fri entré til alle foredrag. 

 
Fremtidens kræftbehandling v/ Anna Slipsager, reservelæge onkologisk afdeling 

 

Kræftbehandlingen er i konstant udvikling, og vi hører hele tiden om nye behandlingsfor-

mer. Men hvad er egentlig op og ned i det hele?  

Det kommer Anna Slipsager, reservelæge på onkologisk afdeling på Aalborg Universitetsho-

spital og gør os klogere på.   

 

Tirsdag den 11. oktober kl. 16-18 

Kræftrådgivningen, Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg 

Tilmelding senest den 9. oktober.  

 

 

Kost og Kræft v/seniorforsker Anja Olesen, Kræftens Bekæmpelse 

 

Foredrag omkring hvad forskningen fortæller om kostens betydning for udvikling af kræft, 

men også om de mange myter der eksisterer om emnet. 

 

Tid: onsdag den 23. november kl. 16-18 

Sted: Sundhedscentret Aalborg, Nordkraft, Teglgårds Plads 1 niv. 9, 

9000 Aalborg 

Tilmelding senest den 21. november  

 

 

Hvordan bliver vi bedre til at tale med hinanden om døden?  

v/ Ruth Østergaard Poulsen, Tidligere sygehuspræst  

 

Et klogt råd hedder: ”Tal med dit barn om døden en dag, hvor solen skinner" 

Gennem 20 år har Ruth som sygehuspræst erfaret, hvor svært det kan være at tale om dø-

den, og hvor vigtigt det er at gøre, mens vi endnu kan. Og hvor forløsende det er, at få talt 

om det, selv om det er svært.  

I dette foredrag vil Ruth komme omkring hvorfor vi ikke får det gjort og komme med gode 

forslag til, hvordan vi tager fat om det. 

 

Tirsdag den 17. januar kl 16-18 

Sted: Kræftrådgivningen, Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg 

Tilmelding senest den 15. januar 

 

 
Alternativ behandling v/ Jeanett Kertevig, onkologisk sygeplejerske ved Vejle Sygehus   

 

Jeanett er er onkologisk sygeplejerske med en videregående uddannelse i komplementær 

medicin og arbejder på Vejle onkologisk ambulatorium, hvor hun guider og vejleder både 

patienter i mødet mellem det alternative og etablerede sundhedssystem:  

”Det handler ikke om at vælge side – enten alternative behandling eller konventionel be-

handling. Det handler om at kombinerer det på en sikker måde, som giver mening for den 

enkelte.  

 

Onsdag den 1. marts kl. 16-18 

Kræftrådgivningen, Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg 

Tilmelding senest den 26. februar 

 

Børn og sorg – børn som pårørende 

v/ Martin Lytje, Projektleder i Kræftens Bekæmpelse 

 

Børn er også pårørende! Hvert år er der 2.000 børn, som mister deres mor eller far, og om-

kring 16.000 børn lever med tabet af mor eller far.  

Herudover er der omkring 39.000 børn årligt, som oplever at en forældre indlægges akut 

med en alvorlig eller livstruende sygdom.  

Hvordan kan vi hjælpe disse børn videre i livet trods tab og sorg? 

 

Onsdag den 12. april kl 16-18 

Kræftrådgivningen, Steenstrupsvej 1,  

9000 Aalborg 

Tilmelding senest den 10. april 

 

 

Tilmelding skal ske på bkj@cancer.dk 

 

  


