Foreningen for ATAKSI / HSP

Du er ikke alene …

Indbydelse til temadag 2019: Livskvalitet og Genetik – hvorfor ikke?
Temadagen afholdes lørdag den 05. oktober 2019 fra kl. 12.00 til ca. kl. 17.00
I Østergades forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart.

12.00 – 12.50

Ankomst og sandwich + drikkevarer

12.50 – 13.00
13.00 – 14.30

Velkomst v/ Formanden
Rundt om underlivet v/ Fysioterapeut, sexolog Birthe Bonde
En guided tour om sex, lyst og lysten til lyst.
Hvilke smerter/tilstande fra muskler, led og blodcirkulation samt inkontinens og
nedsynkning/brok i underlivet kan hindre dette, og hvad kan man selv gøre, for at
det bliver bedre.

14.30 – 14.45

Kaffepause

14.45 – 16.15

Præsentation af CRISPR CAS9 forskning v/ Professor Peter
Hokland







16.15 – 17.00

Præsentation af sygdomme, hvor kun ét gen er defekt
Tidligere erfaringer med genterapi
CRIPSR teknologien - hvorfor ser den lovende ud
Hvad kan den forudsiges at gøre
Hvad kan den ikke
Hvilken tidshorisont kan vi forvente, og hvad kan det betyde for det danske
sundhedsvæsen

Kaffe og Networking

Arrangementet er gratis for alle, og foreningen giver kaffe og kage. Sandwich + drikkevarer koster 40
kr. Tilmelding og bestilling af sandwich skal ske til formanden på formand@sca-hsp.dk eller tlf.
30433031 senest lørdag den 28. september.
Mvh. Bestyrelsen
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Foreningen for ATAKSI / HSP
Præsentation af foredragsholderne
Birthe Bonde

Birthe Bonde er fysioterapeut, uddannet i 1980, uroterapeut fra Göteborgs universitet
i 1994, godkendt specialist i musculoskeletal fysioterapi i 2003 og færdiguddannet
sexolog i 2004 med autorisation fra NACS. 2010 fik hun autorisation som klinisk
sexolog.
Gennem 39 år har Birthe Bonde arbejdet med behandling af kvinder med alle former
for inkontinens og kvinder med kroniske underlivssmerter og seksuelle problemer af
fysisk art. De seneste 15 år har også mænd med inkontinens problemer og mænd med
underlivssmerter samt erektil dysfunktion fået behandling på Birthe Bondes klinik.
De første 14 år var Birthe Bonde knyttet til Hvidovre Universitetshospitals
gynækologiske og urologiske afdeling og de sidste 25 år har hun haft egen klinik for
gynækologisk, obstetrisk, urologisk og gastroenterologisk fysioterapi, uroterapi samt
seksualrådgivning og terapi. Det er den første og eneste af sin art i Danmark. Der
færdigbehandles omkring 2600 patienter årligt, og der er 3 specialuddannede
fysioterapeuter udover Birthe Bonde på klinikken. 2 er sexologer.
Derudover har Birthe Bonde udgivet en del pjecer (I form før/efter fødslen) og er
medforfatter/ konsulent på en del bøger om underlivet. Birthe Bonde underviser alle
behandlergrupper i sundhedsvæsenet og holder en del foredrag både herhjemme og i
udlandet om underlivsproblematikker, diagnostik og behandling.
Birthe Bonde har endvidere tidligere været formand for Fagforum for Gynækologisk
og Obstetrisk Fysioterapi i 10 år (DUGOF), været bestyrelsesmedlem i 4 år i Uroterapi
foreningen, været næstformand i Kontinensforeningen i 4 år og er nu protektor for
Kontinensforeningen samt 2012-16 bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for
Vulvalidelser (DSVL). I 2016 blev Birthe Bonde kåret som årets fysioterapeut af
Danske Fysioterapeuter.
Kontakt: Birthe Bonde tlf 35383465

www.birthebonde.dk
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Peter Hokland

Peter Hokland blev i 2001 MRC professor i Cancer Therapi og efterfølgende i 2003 tillige
Professor i Hematologi ved Århus Universitet.
Hele Peter Hoklands karriere har drejet sig om forskning i immunologi og cancer terapi og
startede med en studenterafhandling i klinisk immunologi ved Århus Universitet, som
resulterede i en Guldmedalje.
Forskningen har ført Peter Hokland rundt i verden. Allerede i 1979 gennemførte han forskning
i immunologi ved Basel Institute for Immunology og de følgende år foregik forskningen ved
Harvard
Medical
School
i
Boston.
I
1987
besøgte
Peter
Hokland
knoglemarvstransplantationscentre i både Los Angeles, Boston og Seattle.
Den meget intense forskning har betydet, at Peter Hokland er blevet internationalt anerkendt,
og han er evaluator i forbindelse med stillinger og forfremmelser ved universiteter i både
London, Durham og Philadelphia samt naturligvis de danske universiteter. Karrieren har også
betydet, at Peter Hokland er medlem af forskellige komiteer heriblandt for Cancer evaluering
i Finland, England, Frankrig og Portugal samt medredaktør ved flere internationale
videnskabelige tidsskrifter.
I Danmark er Peter Hokland medlem af Novo Nordisk Videnskabelige Rådgivnings Komite og
yderligere konsulent for Novo nordisk. I regi af Uddannelses- og Forskningsministeriet blev
Peter Hokland her i 2019 medlem af Danmarks Frie Forskningsfond.
Kontakt: Peter Hokland, Institut for Klinisk Medicin, Århus N.
E-mail: phokland@clin.au.dk, Mobil: +4520225333
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