Onkologernes Efterårskursus 2017
Onkologien i medierne

-

Hvordan påvirkes vi som onkologer, og hvad betyder det for patienterne?

PROGRAM
Torsdag d. 9. november
16:30Ankomst og indkvartering
17:00
17:00Velkomst og introduktion
FYO
17:15
”Når fagligheden betvivler offentlige tiltag – hvordan taler vi bedst patienternes sag”
17:15Forringede arbejdsvilkår, stigende
Thomas Emil Christensen, MD
18:00
produktionskrav og besparelser – hvad betyder
det for vores patienter og hvordan kan vi sige
fra?
18:00Er lægers ytringsfrihed truet? - kan det have
Michael Kosteljanetz, MD,
18:45
konsekvens for patientbehandlingen?
professor, Dansk selskab til
sikring af lægers ytringsfrihed
19:0020:00
20:1520:50
20:5021:30

Middag
Læger i den offentlige debat - hvad betyder det
for vores patienter?
Debat

TBA
Panel:
Thomas Emil Christensen
Michael Kosteljanetz
TBA

Fredag d. 10. November
07:3008:45

Morgenmad
”HPV-vaccinen og cannabis-debatten: Hvad siger evidensen?”

09:0009:15
09:1510:00
10:0010:45
10:4511:00

Introduktion til dagens program

FYO

Bivirkninger til HPV-vaccinen: Hvad siger
evidensen?
Cannabis som lægemiddel til onkologiske
patienter: Hvad siger evidensen?
Kaffe

Stinus Lindgreen, master og PhD
i bioinformatik, Lundbeck
TBA

”Mediernes rolle i sundhedsdebatten og betydningen for den onkologiske patient”
11:0011:45

Kræftpatientens møde med onkologien i
medierne og online

Laila Walther, afdelingschef,
Patientstøtte & Lokal indsats,
Kræftens Bekæmpelse
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11:4512:30
12:3014:00
14:0014:45
14:4515:30
15:3016:00
16:0016:45

Kræftpatienten og Dr. Google - hvordan hjælper
vi patienterne med at navigere?
Frokost med gåtur

TBA

Det postfaktuelle demokrati: Junk-evidens vs.
fagligt funderet viden
HPV- og cannabis – har debatten i medierne haft
betydning for patienterne?
Kaffe

TBA

Sociale medier – hot or not i
sundhedsformidling?

16:4517.15
17.1518.00

Debat: Har kommunikationen rettet mod
patienterne fejlet?
Strategi for håndtering af mediesager
Hvordan lærer vi af dem så det gavner
patienterne
Middag

Camilla Hiul Suppli, MD, PhD
studerende, Statens
Seruminstitut
Panel + kursister.

18.3020.30

Mette Boysen, journalist FOA

TBA

Lørdag d. 11. November
07:3008:45

Morgenmad
”Onkologien i offentligheden - hvordan sikres god formidling til patienterne?”

09:0009:10
09:1009.30
09:3010:15
10:1510.45
10:4511:30

Introduktion

FYO

”Tour de Onkologi” i medierne

TBA

Hvordan formidles de positive onkologiske
historier til patienter og offentlighed?
Kaffe og check-ud

TBA

Sikring af patientens tillid til lægen og den
onkologiske behandling

11:3012:00

Videnskab på SoMe – hvordan fanger vi de
onkologiske patienter?

Anne Waagstein,
presseansvarlig Kræftens
Bekæmpelse
Natasja Kingod, PhD
studerende, Steno Diabetes
Center Copenhagen

12.00:12:30 Evaluering, frokost og afrejse
TBA* = To Be Announced
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TID OG STED:
9.-11. november 2017. HUSET, Hindsgavl Allé 2, DK-5500 Middelfart
MÅLGRUPPE:
Yngre onkologer under uddannelse ansat på onkologiske afdelinger eller med særlig
interesse for onkologi. Der kræves ingen særlig anciennitet.
FYO REPRÆSENTANTER/MØDEPLANLÆGGERE:
Karin Nielsen, Magnus Pedersen og Malene Martini Clausen
DELTAGERANTAL:
25-30 personer
DELTAGERBETALING:
Kursusafgift for FYO medlemmer: DKK 2000,Kursusafgift for ikke-FYO medlemmer: DKK 2500,Dækker undervisning, ophold og fuld pension.
TILMELDING:
Sker ved indbetaling af kursusgebyr senest d. 9/10-2017 på konto 6771 0006453488
(skriv ”efterårskursus” og navn på indbetalingen) samt tilmelding på fyo@fyo.dk
Det er også muligt for afdelingerne at udbede sig elektronisk faktura (send din
afdelings EAN nr. med tilmeldingen på mail).
SPONSORER:
Kurset er sponsoreret af Amgen og Sanofi.
Vi håber på talstærkt fremmøde og gode diskussioner!
Med venlig hilsen
Planlægningsgruppen,
Karin Nielsen, Magnus Pedersen og Malene Martini Clausen, FYO

