
11.30-12.00: Check-in og velkommen til nye ansigter
12.00-13.00: Frokost
13.00-13.20: Velkomst og ’housekeeping’ v. formand Jacob Bech 

13.20-13.40: Sådan har vi det! Overlæge Eva Funding, Afdeling for 

13.40-14.00: Debat: Mød patienter fra forskellige generationer i 

14.00-14.10: Pause
14.10-14.25: Kend din sygdom: Efterlever vi det som lægen fortæller os, og hvordan forstår vi
os på vores egen sygdom? Hæmofilisygeplejerske Cecilie Maria Lüthje Clausen, Afdeling for
Blodsygdomme, Rigshospitalet præsenterer sin undersøgelse om danske bløderpatienters
forståelse af egen sygdom og adhærens. 
14.25-15.00: Vi vender blikket indad: Vi skal debattere i mindre grupper om, hvad vi som
patienter – i samspil med lægen – kan gøre bedre, for at have den bedste viden om vores
blødersygdom, krop, behandling og muligheder.
15.00-15.45: Kaffepause
15.45-17.00: Fremtid, forventninger og forsøgskaniner: Introduktion til ny medicin på
bløderområdet. Hvad er vejen frem til patienterne? Hvad skal man være OBS på som patient?
Og hvad bringer fremtiden? V. bestyrelsesmedlem Christian Krog Madsen

8.30-9.30: Stikkerummet er åbent eller gåtur ved vandet, for dem der kan og har lyst
9.30-10.30: Foreningsbasar: Bestyrelsen og sekretariatet i Bløderforeningen inviterer dig til en
tour de force i vores forskellige projekter, initiativer, events og netværk. Besøg vores forskellige
’boder’ og bliv klogere på, hvad der rører sig i vores forening.
10.30-11.00: Pause og check-ud
11.00-13.00: Generalforsamling
13.00: Frokost to go og tak for denne gang 

LØRDAG D. 15. APRIL
 

        Andersen og sekretariatsleder Karen Binger Holm

        Blodsygdomme, Rigshospitalet, præsenterer de unikke resultater 
        af den nye livskvalitetsundersøgelse for danske bløderpatienter. 

        denne generationsdebat og hør deres syn på livskvalitetsunder-
        søgelsens resultater. Debatten er åben og modereres af Jacob Bech Andersen. 

 
 
 
 

SØNDAG D. 16. APRIL
 

17.00-18.00: Pause
18.00-19.30: To-retters middag
19.30-21.00: Film og hygge: Tank op med en kop kaffe, øl, eller
sodavand og læn dig tilbage i Bløderforeningens biograf. Vi
viser den rørende dokumentarfilm 'The Bumblebee', som
handler om en af verdens bedste cykelryttere Alex Dowsett,
som har hæmofili i svær grad. Filmen er produceret af Jesper
Grand, som også selv er bløder. Efter visningen fortæller Jesper
om filmens tilblivelse


