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Lördag

kl. 11.oo
Från

Följ oss i våra sociala kanaler! 
Gilla, kommentera och dela våra 

inlägg – tilsammans sprider vi 
kunskap! 

Vill du veta mer eller  
engagera dig i Nätverket 

mot gynekologisk cancer?  
Hör av dig! 

info@gyncancer.se

Stötta gärna vår 
verksamhet.  

Scanna koden 
eller swisha till: 
123 02 977 62

Eller gå in på:  
 gyncancer.se

Har du inte 
anmält dig 

ännu?
Klicka här!

 

Preliminärt program  
 
11.00 MediYoga - Pär Krutzén, huvudansvarig för MediYoga Institutet 
och MediYoga Sverige och leder den kontinuerliga utvecklingen av  
MediYoga som yogaform och metod 
11.45–13.00 Paus 
Föreläsningarna börjar: 
13.00 Välkomna - Barbro Sjölander, ordförande Nätverket mot  
gynekologisk cancer 

13.10 Patientfilm - Att leva med livmoderkroppscancer - Lena Spiik 

13.15 Livmoderkroppscancer - Caroline Lundgren, överläkare inom 
 gynekologisk onkologi, Karolinska. Ordförande i nationella vårdprograms-
gruppen för livmoderkroppscancer. 

13.30 Patientfilm - Att leva med stomi efter gynekologisk cancer - Malin Sund-
qvist 

13.35 Tarmproblem under och efter strålbehandling mot bäckenområdet  
Karin Gustafsson, specialistsjuksköterska BäckencancerRehabiliteringen 
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

13.55 Paus 

14.10 Parphämmare – hur påverkar de överlevnaden? - Josefin Fernebro, 
biträdande överläkare vid mottagningen för gynekologisk cancer på Karolin-
ska Universitetssjukhuset 

14.25 Patientfilm - Att vara närstående - Joelle Abou Khalil 
14.30 Palliativ vård - Fredrik Wallin, specialistsjuksköterska onkologi och 
Process ledare palliativ vård, koordinator PKC Norr samt vårdprograms-
handläggare RCC norr
14.50 palliativ vård ur ett närståendeperspektiv – Lars Bygden och  
Alexandra Andersson

15.00 Paus
15.10 Möjligheter vid återfall i livmoderhalscancer - Henrik Falconer, 
ordförande för nationella Vårdprogramsgruppen för livmoderhals- och 
vaginal cancer samt sektionschef vid gynekologisk cancer Karolinska.

15.25 Paneldiskussion: Vad händer och sker inom gynekologisk cancer? 
- Caroline Lundgren, överläkare inom gynekologisk onkologi, Karolinska.  
Ordförande i nationella vårdprogramsgruppen för livmoderkroppscancer
- Christer Borgfeldt, ordförande för nationella vårdprogramsgruppen för  
äggstockscancer, adjungerad professor, lektor vid Lunds universitet och  
överläkare på kvinnokliniken Skånes Universitetssjukhus.
- Henrik Falconer, ordförande för nationella vårdprogramsgruppen för liv-
moderhals- och vaginalcancer samt sektionschef vid gynekologisk cancer 
Karolinska
- Päivi Kannisto, överläkare, docent Skånes Universitetssjukhus, Lund och 
ord förande för nationella vårdprogramsgruppen för vulvacancer. 

15.55 Eldsjälspris 2021 - Barbro Sjölander, ordförande Nätverket  
mot gynekologisk cancer 

16.10 Avslutning och sammanfattning av dagen - Barbro Sjölander, 
ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer
 
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet.

http://www.gyncancer.se/gyncancerdagen2021
http://www.gyncancer.se
https://gyncancer.se/stod-oss/
http://www.gyncancer.se/gyncancerdagen2021
https://www.eventbrite.se/e/gyncancerdagen-2021-registrering-143279562027
https://www.eventbrite.se/e/gyncancerdagen-2021-registrering-143279562027

