
 

 

Huntingtons Dag i København 

D 28 maj - 2016 

 
- I forbindelse med kongressen “the European Academy of Neurology” i København 

Vil der være fokus på Huntingtons Sygdommen via en oplysningsdag: 

 

LØRDAG, D 28 MAJ, kl. 10.30 – 17.00.  

(Ankomst og morgenmad fra kl 09.30) 

DGI-BYEN – Tietgensgade 65, 1704 KØBENHAVN 
 

 

SESSION 1: FOKUS PÅ HUNTINGTONS SYGDOMMEN 
 

Charlotte Hold, Formand for Landforeningen Huntingtons Sygdom, byder velkommen til vore udenlandske gæster og 

præsenter programmet. 

10.30 – 10.50  Velkommen 

- Prof. Gunther Deuschl, President, European Academy of Neurology 

- Bea de Schepper, President, European Huntington’s Association and Treasurer, European Federation of 

Neurological Associations  

10.50 – 12.00  “The Past, Present and Future for Patients with Huntington’s Disease” foredrag på engelsk 

ved  Prof. Bernhard Landwehrmeyer of the European Huntington Disease’s Network 

Bernhard Landwehrmeyer er en af de verdenslededende eksperter i HS og han vil fortælle kort om sygdommen. 

Derefter vil han præsenterer forskning fra kongressen, som pejer imod forbedret behandling og administration af HS 

“før – nu – og i fremtiden”, sideløbende med resultater fra de seneste studier og mest banebrydende forbedringer 

indenfor området. 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. 

12.00 – 12.30  KAFFEPAUSE 



 

12.30 – 13.30  PANELDEBAT: “At leve med HS” 

Denne panel består af Lene Kristiansen, som selv er postiv testet sammen med Lene Sigård, som er gift med en 

postiv testet.  De vil først fortælle hvilken indflydelse HS har haft på deres liv. Derefter vil de diskutere hvilke 

strategier de benytter i hverdagen samt deres håb og frygt for fremtiden. 

Anni O. Frederiksen samt Lene Hjermind, begge fra Landsforeninge Huntingtons Sygdom, vil afslutte panelet med at 

præsentere de tilbud og støttemuligheder man tilbydes i Danmark, på sygehuset, kommunen samt via 

landsforeningen. 

Efterfølgende mulighed for diskussion samt spørgsmål. 

 

13.30-14.30  FROKOST 

Inklusiv: MULIGHED FOR FOTO MED  ‘TOGETHER UNDER THE UMBRELLA’ KAMPAGNE  

– Et initiativ fra “European Federation of Neurological Associations” 

 

SESSION 2: FOKUS PÅ PØRENDE 

14.30 – 15.30  En repræsentant fra “Pårørende Forening” vil fortælle om service og støttemuligheder for 

pårørende i Danmark, sideløbende med gode råd for hvordan man takler det at være pårørende til en person som 

har en hjernelidelse. 

Efterfølgende mulighed for diskussion samt spørgsmål. 

 

15.30 – 16.00  KAFFEPAUSE 

 

WORKSHOP 

16.00 – 17.00  Mindfulness og Relaxation 

17.00   Afslutning, sidste spørgsmål og farvel  

 

Denne dag er gratis for alle, men kræver tilmelding pga forplejning. 

Venligst send din tilmelding pr email: kontor@huntingtons.dk eller ring til Charlotte Hold - tlf.: 53 20 78 50 

mailto:kontor@huntingtons.dk

