
 
Gyncancerdagen Göteborg 2014 
Nollvision – Ingen kvinna ska dö i gynekologisk 
cancer!   Är det möjligt? Kan vi nå visionen? 

Plats: Konferenscenter Wallenberg i "Lyktan", Medicinaregatan 20 A, Göteborg 

Dag & tid: onsdagen den 9 april klockan 17.00-19.45 
 

Program 9 april     
17.00 Presentation av Nätverket mot gynekologisk cancer    

Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer. 

17.10 Vad är RCC Väst och vilket uppdrag har vi?   
Nils Conradi, chef Region Väst och kvällens moderator.    

PREVENTION – Vad kan vi själva och forskningen göra för att 
skydda oss mot gynekologisk cancer?   

17.20 Vaccination och cellprovtagningar – Varför är det så viktigt 
att kvinnor vaccinerar sig och går på sina kontroller?   
Björn Strander, överläkare, verksamhetsansvarig 
Cervixcancerprevention, RCC Väst 

17.35 Levnadsvanor som påverkar gynekologisk cancer   
Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare, RCC Väst. 

17.50 Tidig diagnostik räddar liv! 
Karin Sundfeldt, professor, överläkare, Sahlgrenska 
Cancercentrum. 

18.10 Paus med kaffe/te och wraps   



BEHANDLING – Kan nya metoder och jämlik vård bidra till att 
fler överlever? 

18.30 Populärversion av vårdprogrammet äggstockscancer. Vad är 
viktigt i programmet för att öka överlevnaden och göra 
vården jämlik?   
Pernilla Dahm-Kähler, överläkare, Med. dr. Kvinnosjukvården, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

18.45 Ny typ av strålning, målstyrd med antikroppar – En vision   
Ragnar Hultborn, professor emeritus, Onkologiska avdelningen, 
 Sahlgrenska Sjukhuset 

19.00 Cirkulerande tumörceller vid diagnostik, uppföljning av 
behandling och forskning   
Lennart Eriksson, överläkare och professor i patologi, Huddinge 
sjukhus/KI 

19.15 Vilka frågor driver RCC Väst för att förbättra prevention och 
behandling så att färre kvinnor insjuknar och dör i 
gynekologisk cancer?   
Nils Conradi, chef RCC Väst 

19.20 Sammanfattning. Vad har vi lärt oss idag? Finns det några 
utestående frågor? ! 
Avslutande körsång – en kör ger röst åt ”den tysta cancern”. 

 

Varmt välkommen!  
 
Det är kostnadsfritt att delta men föranmälan krävs!  
 
Anmäl dig via Nätverket mot gynekologisk cancers sida på Facebook eller via denna 
länk till anmälningssidan på Eventbrite: http://www.eventbrite.com/e/gyncancerdagen-
2014-goteborg-biljetter-10818854485 
 
	  


