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Smag på Livet inviterer til gå-hjem-møde om patienter med senfølger 

efter hoved-hals-kræft - den 15. september 2021 

  

Senfølger til hoved-hals-kræft er en kompleks udfordring, der kræver in-

volvering af og tæt samarbejde mellem en lang række sundhedsprofessi-

onelle på tværs af faggrupper.  

HCC netværket Smag på Livet undersøger på dette gå-hjem-møde arbej-

det med patienters oplevelser af informationsmængden under strålebe-

handlingen, hvordan vi kan forudsige hvilke patienter der vil udvikle per-

manent mundtørhed, samt hvordan kan vi ud fra spyttets sammensæt-

ning identificere dele af ørespytkirtler som har taget skade efter stråle-

behandlingen i hoved-hals området. 

 

Foreløbig program for dagen 

 

Kl. 15.00-15.15: Velkomst ved Maja Bruvo Lazovic, Radiografuddannelse, 

Københavns Professionshøjskole  

 

Kl. 15.15-15.45: Protonstrålebehandling til patienter med hovedhals-

kræft: forventninger til bivirkningsreduktion (DAHANCA35). – Eva 

Samsøe, Cheffysiker, Onkologisk afdeling, Stråleterapi, Næstved Sygehus 

 

Kl. 15:45-16.15: Overvældet af information. Undersøgelse af hoved-hals-

kræft overleveres oplevelser af informationsmængden under strålebe-

handlingen. – Gitte Samsøe og Lene Gerberg, lektorer på Radiografud-

dannelsen, Københavns Professionshøjskole  

 

Kl. 16:15-16:45: Kaffepause og netværk 
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Kl. 16.45-17.15: Hvordan kan vi forudsige permanent mundtørhed hos 

patienter med hoved-hals-kræft? – Maja Bruvo Lazovic, lektor på Radio-

grafuddannelsen, Københavns Professionshøjskole 

 

Kl. 17:15-17.30 Afrunding og dialog  

 

Praktiske opløsninger:  

Sted: Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade 26, 2200 København 

N, lokale B011 

Pris: Gratis - deltagere afholder selv transportudgifter  

Forplejning: Der vil blive serveret kaffe  

Tilmelding til Maja Bruvo Lazovic, majl@kp.dk 

Tilmeldingsfrist: Åbent for tilmeldinger fra den 15. august - den 6. sep-

tember 2021 

 

Næste møde i netværksregi vil blive holdt den 6. oktober kl. 15-18 som 

et online-workshop med fokus på pårørende til patienter med hoved-

hals-kræft.  

 

Formålet med HCC netværket Smag på Livet er:  

1. At styrke det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde 

om den langsigtede rehabilitering og palliation.  

2. At øge viden om omfanget af senfølgerne over tid og deres be-

tydning for patienterne samt deres pårørende.  

3. At udvikle og afprøve metoder til at dokumentere, samt under-

støtte arbejdet med at mindske konsekvenserne af de langsig-

tede senfølger for patienternes livskvalitet. 

 

Er du interesseret i at vide mere om Smag på Livet, kan du kontakte:  

 

Anne Marie Beck,  

Docent, ph.d.,  

Ernærings- og sundhedsuddannelsen,  

Københavns Professionshøjskole,  

ambe@kp.dk 

 


