Nätverket mot cancer är en nationell samarbetsorganisation som arbetar
ideellt för alla cancerberörda oavsett diagnos eller var i landet man bor.
Vi lyfter viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige.
Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och
stärkta patienträttigheter. Läs gärna mer om Nätverket mot cancer på
natverketmotcancer.se.
Diskutera gärna seminariet och cancervården i sociala medier, använd
hashtaggen #natverketmotcancer.

medLemmar i nÄtverket mot cancer:

40 % av cancer
kan undvikas med
prevention och screening
hur FÅr vi en rÄttvis
cancervÅrd med
rÄtt vÅrd pÅ rÄtt pLats
vid rÄtt tiLLFÄLLe?
vÄLkommen!
Tid: Måndag 1 juli 2019, kl. 17.00-18.50
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby

vÄrLdscancerdagen arrangeras med stÖd av:

Moderator: Anders Åker, chefredaktör DOKTORN

40 % av cancer kan undvikas med prevention och screening
PROGRAMPUNKTER
17.00

Välkommen - Ordförande Margareta Haag

17.05

Inledning – Socialminister Lena Hallengren (S)

17.20

Prevention och canceretik
Varför ser vi så få kampanjer om risken för hudcancer och riskerna
med tobak? Varför går det så trögt med HPV-vaccinering för pojkar
och med screening för tarmcancer som kan rädda 100-tals liv?
I debatten: Lena Hallengren (S), socialminister, Anna-Lena
Hogerud (S) Region Skåne, Ada Girnita, överläkare och ansvarig
hudtumörenheten Karolinska Universitetssjukhuset, Arja Leppänen,
Bröstcancerföreningen Aurora i Sörmland, Marie Stéen, medlem
ILCO Tarm uro- och stomiförbundet, Hans Hägglund, nationell
cancersamordnare SKL, Helena Ullgren, ordförande Sjuksköterskor
i cancervård.

18.00

Canceröverlevare – men sen då?
Canceröverlevare – men sen då? Vad får jag för rehabilitering och
hur går det med vardagen efter cancer? Vi behöver ett skyddsnät
som fungerar!
I debatten: Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer,
Jennifer Andersson, Barncancerfonden, Acko Ankarberg (KD)
ordförande Socialutskottet, Marie Morell (M) ordförande
SKL Sjukvårdsdelegationen, Fatane Salehi, SWEDPOS, svensk
förening för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering, Hans
Hägglund, nationell cancersamordnare SKL, Carina Ohlsson (S)
socialförsäkringsutskottet.

18.40

Framtidsspaning – hur långt kan precisionsmedicin nå?
Richard Rosenquist Brandell, professor vid Karolinska Institutet och
projektledare för Genomic Medicine Sweden, GMS, frågas ut.

Nätverket mot cancer vill se ett helhetsgrepp för cancervården: Ett
helhetstänk från grunden med metoder för hälsosamma levnadsvanor via
patientens väg från första besöket i primärvården till den specialiserade
sjukvården och tillbaks till primärvård och kommunal omsorg.
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