
Deltag i vores  
onlinemøde
De første DLS guidelines på  
lunge volumenreducerende behandling  
i Danmark

Torsdag d. 16. September 2021 kl. 15:00 – 16:00

Du inviteres hermed til vores kommende online møde, direkte fra Skejby, Aarhus Universitetshospital, som omhandler 
de nye retningslinjer fra DLS på lunge volumen reduktion ventil behandling og kirurgi til den svære KOL patient.

Ph.d studerende Kirstine Hermann Olsen  
vil præsentere guidelines med support af  
de to professorer Elisabeth Bendstrup  
og Thomas Decker Christensen.

Program

•  Kl. 15:00 – 15:05 Introduktion v/  
Professor Elisabeth Bendstrup

•  Kl. 15:05 – 15:30 Præsentation af de nye  
DLS guidelines v/  
Læge Kirstine Hermann Olsen

•  Kl. 15:30 – 16:00 Spørgsmål og diskussion v/  
Professor Thomas Decker Christensen og  
Professor Elisabeth Bendstrup

Læringsmål

Webinaret vil omhandle en præsentation af de nye og 
første DLS retningslinjer for lunge volumenreducerende 
behandling til patienter med KOL (Emfysem). Hør om 
hvilke patienter der bør henvises, og hvordan du skal 
udrede patienten inden henvisning. Ventilbehandling og 
kirurgisk indgreb vil også blive berørt i dette webinar.

Hvem kan deltage?

•  Thorax kirurger
•  Lungemedicinere
•  Hoveduddannelseslæger
•  Lunge / KOL sygeplejersker
•  Praktiserende læger
•  Praksis sygeplejersker
•  Radiologer
•  Fysioterapeuter

Foredragsholder

Professor Elisabeth Bendstrup 
Aarhus Universitetshospital

Professor Thomas Decker Christensen 
Aarhus Universitetshospital

Læge Kirstine Hermann Olsen 
Aarhus Universitetshospital

Du kan deltage fra din computer, smart phone eller  
hvilken som helst anden tablet. Klik blot på linket,  
som du modtager, når du har tilmeldt dig mødet online.
Send gerne invitationen videre til andre interesserede 
sundhedspersoner i dit netværk, som ville finde  
præsentationen interessant.

Har du spørgsmål til begivenheden?

Kontakt venligst Regional Manager Ida Bermann
Ibermann@pulmonx.com

Vi ser frem til at møde dig virtuelt,

Ida Bermann
Pulmonx
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