
  

 

 
Kræftpatienten – fra forebyggelse til behandling 
Sicilien, 5. - 9. september 2021 (2 rejsedage og 3 hele kursusdage) 
Pris: læger 18.400 

Undervisere: 

Overlæge Lars Bastholt (LB), Onkologisk afdeling, OUH 
Lars Bastholt er tildelt onkologprisen 2013; en pris der gives til en læge, der har ydet en ekstraordinær 
indsats inden for forskning og undervisning. Lars Bastholt får prisen som en anerkendelse af sin store 
indsats for den lægelige videreuddannelse af nye specialister i kræftbehandling. 

Overlæge Niels Viggo Jensen (NVJ), Onkologisk A-team på OUH 
A-team behandler patienter med urologiske sygdomme, herunder nyre- blære og prostatacancer, 
desuden har de testes-cancer og CNS-tumorer i deres team. Niels Viggo Jensen vil holde indlæg om 
primært prostatacancer og vil kombinere det med intro både til strålebehandling og til kemoterapi og 
endokrin terapi.  

Speciallæge i almen medicin, forfatter Erik Skovenborg (ES) 
Erik Skovenborg er forsker, forfatter og en af landets mest inciterende foredragsholdere. Som 
”videnskabsjournalist” er han kendt for at kunne bore sig dybt ind i et emne, at kunne formidle og 
samtidig bevare det fulde overblik. 

Kursusleder: Læge og redaktør Peter Haslund-Vinding 
Peter Haslund-Vinding er læge og redaktør. Han har gennem 35 år rejst i Europa og har gennem tiden 
formidlet sin viden gennem artikler, bøger, TV og ikke mindst foredrag og rejser. Han har afholdt kurser 
for læger i mere end 20 år. 

 

I rejsen indgår alle måltider og transport/udflugter på Sicilien på nær et aftensmåltid. Deltagerne sørger selv 
for transport fra og til lufthavn. Catania er fly-destinationen, der er tættest på Ortigia. 

 

Sted og hotel: 
Autentisk, misligholdt, fortidens storhed og forfald. Ingen er uberørt efter blot én dag i den ½ x 1 kilometer 
store ø og by Ortigia, der blev grundlagt for mere end 2.500 år siden. Vi bor midt i centrum på Hotel Domus 
Mariae hvor seminarer afholdes i et gammelt nonnekloster, der nu er indrettet som hotel. Vi mødes til get-
together middag om søndagen. 

Målgruppen er alment praktiserende læger. 
  



  

 

Kræftpatienten  
- fra forebyggelse til diagnose og behandling 
 

3 kursusdage, Ortigia, Sicilien 5. - 9. september 2021 

Det systematiske efteruddannelsestema er: 

Den onkologiske patient i almen praksis med fokus på mistanke om kræftsygdom (Red Flag symptomer), 
hurtig diagnostisk af kræftsygdom, orientering om moderne kræftbehandling og den vigtige efterbehandling- 
og kontrol i almen praksis.  

Hver tredje dansker får kræft i løbet af sit liv, og hver fjerde dansker dør af sin kræftsygdom. Forekomsten af 
kræft i Danmark er konstant stigende, og kun forbedring af diagnose og behandling kan hindre dødeligheden i 
at stige. Det vil stille store krav til almen praksis fra råd om livsstil og information om fordele/ulemper ved at 
deltage i screening til krav om tidlig diagnose af kræftsygdom. Takket være bedre behandlingsresultater lever 
der i dag flere hundrede tusinde patienter med en kræftdiagnose, hvilket giver et stigende behov for 
opfølgning og kontrol i almen praksis. 

Kursus grundform er katedrale forelæsninger med god tid afsat til diskussion af hver enkelt præsentation med 
kursusdeltagerne og en diskussion af deres oplevelse af hvordan den nye viden vil kunne indplaceres og 
anvendes i den travle hverdag i praksis. Flere emner som den vanskelige samtale og smertebehandling bliver 
behandlet i lektioner med cases. 

Hver dag afsluttes med en gruppediskussion omkring dagens lektioner. 

I år er endnu en underviser, Niels Viggo Jensen, overlæge i onkologisk A-team på OUH, blevet tilknyttet for 
specielt at belyse patienter med urologiske sygdomme, herunder nyre-, blære- og prostatacancer. 

 
  



  

 

Kræftpatienten 
 

PROGRAM 
Søndag den 5. september:  

Ankomst 

Mandag den 6. september: Risikofaktorer og forebyggelse af kræft 
1. Kræft i Danmark – udvikling og aktuel status (LB, NVJ) 
2. Livsstil og kræftrisiko – hvad siger evidensen (ES) 
3. Solen: D-vitamin-kilde og risikofaktor (ES) 
4. Hudkræft, melanom og solen (LB) 
5. Behandling af SCC, BCC, MCC 
6. Hvorfor Fanden tager de sidste (ES) 
7. Gruppediskussion omkring dagens lektioner (PHV) 

 

Tirsdag den 7. september: Screening og tidlig diagnose 
1. Screening – teori og evidens (ES) 
2. Screening i praksis - mammografi (ES) 
3. Prostata cancer – Hvem skal tjekkes m PSA og hvad gør vi ved en forhøjet værdi (NVJ) 
4. Prostata cancer – primær kurativ behandling – kirurgi og strålebehandling (NVJ)  
5. Prostata cancer – behandling af metastaserende sygdom (NVJ) 
6. Targeteret medicinsk behandling – melanom som model (LB) 
7. Gruppediskussion omkring dagens lektioner (PHV) 

 

Onsdag den 8. september: State of the art kræftbehandling anno 2016 
1. Testes cancer – moderne behandling (NVJ) 
2. Immunterapi I (LB) 

a. basal immunologi 
b. Hvordan virker immunterapi og hvorfor ikke på alle 

3. Immunterapi II (LB) 
a. hvad har vi opnået? melanom som model – adjuverende behandling og behandling for 

metastaserende sygdom 
4. Immunterapi III (LB) 

a. Immunrelaterede bivirkninger 
b. Håndtering af bivirkninger m cases 

5. Gruppediskussion omkring dagens lektioner (PHV) 
 

Torsdag den 9. september 
Afrejse 

 
 

  



  

 

 
Godkendelse: Cancer – den døende patient 
 

Ovennævnte kursus er blevet godkendt til refusion i Fonden for Almen Praksis og lægerne kan søge om 
refusion efter kurset er afholdt.  

Kurset har aktivitetsnummer: 2021-0517 Den døende patient 5. - 9. september 2021 Ortigia, Italien 

Kurset er godkendt til 3 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4000 kr., 3 dages kursusafgift á 2400 kr. og 
transportudgift max 1500 kr. Hvis kurset er gratis, kan man kun bruge kursusafgiften til forplejning og evt. 
overnatning.  

Her findes link til ”Guide til ansøgning om refusion”:  
https://plo-e.dk/sites/default/files/guide_til_ansogning_om_refusion.pdf 
Den kan deles ud til deltagerne på kurset.  

Hvis der er spørgsmål vedr. selve udbetalingen, er man velkommen til at sende en mail til euf.plo@dadl.dk   

 

  



  

 

Program 2021 
Kurserne er skræddersyet til den praktiserende læge.  
Flere kursusdage i hvert enkelt kursus er godkendt som systematisk efteruddannelse.  
Deltagerne bestiller og betaler selv for rejse til kursussted; det giver større fleksibilitet. 

Uge 36: Kræftpatienten Ortigia, Sicilien 5. - 9. september (3 hele kursushverdage) 
Undervisere: 

Lars Bastholt - Overlæge, Onkologisk afdeling, OUH 
Niels Viggo Jensen - Overlæge i onkologisk A-team på OUH 
Erik Skovenborg - Speciallæge i almen medicin, forfatter  

Kursusleder: Peter Haslund-Vinding - redaktør og læge  

Uge 38, Geriatri Toscana, Italien, 18. - 25. september (1 hele og 1 halv kursushverdage)  
Undervisere: 

Marianne Metz Mørch - Speciallæge i geriatri, overlæge 
Erik Skovenborg - Speciallæge i almen medicin, forfatter  

Kursusleder: Peter Haslund-Vinding - redaktør og læge 

Uge 40: Psykiatri Porto, Portugal, 3. - 8. oktober (4 hele kursushverdage)  
Undervisere: 

Poul Videbech - Professor, overlæge, dr.med. 
Jesper Bay-Hansen - Speciallæge i almen medicin, specialist i klinisk sexologi 
Erik Skovenborg - Speciallæge i almen medicin, forfatter  

Kursusleder: Peter Haslund-Vinding - redaktør og læge 

Uge 43, Pædiatri Ortigia, Sicilien, 24. - 29. oktober (4 kursushverdage) 
Undervisere: 

Anders Pærregaard - Overlæge, dr.med. 
Kirsten Holm - Speciallæge i pædiatri  

Kursusleder: Peter Haslund-Vinding - redaktør og læge 

 

Tilmelding   Kursusleder  
Peter Haslund-Vinding 

Mail:   winding@dadlnet.dk  
Mobil:  +45 4025 2284 

 


