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Personlig medicin  
– muligheder og udfordringer lige nu

Fredag den 26. oktober 2018 kl. 18.30 – 01.00

Domus Medica, Store Sal, Kristianiagade 12, København

Aftenens underholdning ved Henrik Svanekiær 

Kom og vær med til et energifyldt show.

Med et hav af store og små shows bag sig, har Henrik Svanekiær bl.a. op-
trådt 5 gange for det danske kongehus, over 50 gange på dansk TV samt 
på scener i Sverige, Norge, Tyskland, Polen, England, Skotland, Belgien, 
Holland, Italien, Frankrig, Spanien, Grækenland, Grønland, Dubai, USA og 
Australien. Svanekiær er herudover blevet privat undervist på en magisk 
skole i Las Vegas af en af Vegas største magikere Jeff Mcbride.

Ved siden af sine shows i privat- og firmaregi har Svanekiær siden 2004 
arbejdet i restaurant Grøften i Tivoli, hvor han underholder gæsterne ved 
et bord af gangen. Med over 400 optrædener årligt er H. Svanekiær en af 
Danmarks mest benyttede entertainere.

Oplev et energifyldt show udført af Henrik Svanekiær og forstå, hvorfor en 
mand, der blev uddannet civilingeniør med årgangens højeste gennemsnit 
valgte at følge sin drøm og leve af at optræde. Underholdningsformen kaldes 
mentalisme og er en kombination af intuition, manipulation, magi, tanke-
læsning og dele fra hypnose. Når der samtidigt på charmerende vis tilsættes 
humor fås en unik underholdningsform i Dansk Showbiz.

Herefter starter festen med middag, og der vil under middagen være  
en festtale. DJ Torsten Christiansen fra diskotek SPARTO spiller efter  
middagen op til lancier og dans til kl. 01.00. 

Pris

Medlemmer
Ikke-medlemmer 
+ ledsagere

Temadag og fødselsdagsfest inkl. 
vin og drinks

650 kr. 900 kr. 

Fødselsdagsfest inkl. vin og drinks 450 kr. 650 kr. 

Temadag 200 kr. 250 kr. 

Tilmelding
Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside www.dmsk.dk. 
Ved tilmelding bedes navn på eventuel ledsager til fødselsdagsfesten venligst opgivet.
Tilmeldingsfristen er senest den 5. oktober 2018.  

Yderligere information
Såfremt du har spørgsmål, kan du kontakte sekretær Bitten  
Dahlstrøm på kms@dadl.dk eller på telefon 35 44 84 01. 

Fredag den 26. oktober 2018 kl. 08.30-16.00

Domus Medica, Kristianiagade 12, København

Symposium
08.30 - 09.00  Ankomst kaffe og rundstykker

09.00 - 09.10  Velkomst
 v/ Anne Mette Dons, Præsident
Ordstyrer:
Journalist, chefredaktør på Weekendavisen, Martin Krasnik

09.10 - 09.30  The Me in the We: Den personlige medicins udfordringer og muligheder  
v/ Mette Nordahl Svendsen, professor, MSO, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Kø-
benhavns Universitet

09.30 - 09.40 Martin Krasnik undersøger, hvad deltagerne vil have ud af dagen.

09.40 - 10.20 Danske fordele ved integration af data fra klinik og genom – det livslange perspektiv 
(og hvordan foregår det?)  
v/ Søren Brunak, professor og programleder, Novo Nordisk Foundation Center for  
Protein Research, Københavns Universitet 
v/ Melanie Ganz-Benjaminsen, ass. professor, Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigsho-
spitalet & Datalogisk Institut, Københavns Universitet

10.20 - 10.40 Krasnik interviewer Brunak: Hvad kan vi lige nu – helt ærligt!!

10.40 - 11.00 Kaffe/te

11.00 - 11.50 Præcisionsmedicin for hjernesygdomme: Status og perspektiver  
v/ Gitte Moos Knudsen, professor, overlæge, dr.med., Neurobiologisk Forskningsenhed, 
Rigshospitalet 
v/ Lasse Folkersen, forsker, Skt. Hans Hospital

11.50 - 12.00 Martin Krasnik stiller skarpt (evt. afklarende spørgsmål)

12.00 - 12.45 Frokost

12.45 - 13.35 Personlig medicin i cancerbehandling  
v/ Inge Marie Svane, professor, overlæge, centerleder, Center for Immunterapi – CCIT, 
Onkologisk og Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital 
v/ Morten Mau-Sørensen, overlæge, MD, ph.d., Fase 1 enheden, Onkologisk Klinik, Rigs-
hospitalet

13.35 - 13.45 Martin Krasnik stiller skarpt (evt.afklarende spørgemål)

13.45 - 14.10 Kaffe/te

14.10 - 15.00 Personlig kirurgi  
v/ Mads Sølvsten Sørensen, professor, overlæge, dr.med., Øre-næse- halskirurgisk & 
Audiologisk Klinik, Rigshospitalet 
v/ Marianne Juhler, professor, overlæge, dr.med., Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

15.00 - 15.10 Martin Krasnik stiller skarpt (evt. afklarende spørgemål) 

15.10 – 15.20 Indtryk fra dagen – Krasnik interviewer, selskabets præsident og en deltager.  
Hvilke spørgsmål skal vi debattere?

15.20 - 16.00 Debat og afrunding


