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Inbjudan till digitalt möte 
 

Komplementär och integrativ medicin vid 
cancer 
Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer ingår i 
cancerrehabilitering och tas upp i den nationella Min vårdplan 
som nu successivt införs för alla diagnoser. 

 
Studier visar att många patienter med cancer har frågor om 
komplementära metoder. Med det växer behovet bland 
professionen att få stöd i att bemöta frågorna på ett 
professionellt och kunskapsbaserat sätt. 

 
Majoriteten av användningen sker som komplement till onkologisk 
behandling med avsikt att öka livskvalitet, lindra symtom från 
cancersjukdomen eller behandlingen. Patienters stigande intresse 
för dessa metoder som egenvård kan ses som ett uttryck för ökad 
patientkompetens samt en önskan om att bidra till sitt välmående. 

 
Agenda: 

• Användning av KIM bland cancerpatienter 
• Lagstiftning 
• Forskning 
• Internationell utblick 
• Växtbaserade läkemedel och kosttillskott 
• Faktagranskade informationskällor 
• Projektmedel KIPPEN (Komplementär och Integrativ Projekt 

Pott) och nätverket för komplementär- och integrativ medicin i 
Region Östergötland 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Datum: 

 
 
 
Onsdag 6 april 2022 

Tid: 09.00–12.30 
Plats: Digitalt möte via zoom, 

uppkopplingslänk skickas ut en 
vecka innan mötet 

Kostnad: Kostnadsfritt 
Anmälan: Anmäl dig senast den 31/3 här 

mailto:rccsydost@regionostergotland.se
http://www.cancercentrum.se/sydost
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/29ccdfbc-7549-4ce0-8ff4-05b920c31667?displayId=Swe2471094
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Program 
 

09.00–10.00 Introduktion 
Komplementär- och integrativmedicin vid 
cancer: Användning, lagstiftning, forskning och 
internationell utblick 
- Kathrin Wode (specialist i onkologi och palliativ 
medicin och verksamhetsutvecklare på RCC 
Stockholm Gotland) 

 
10.00–10.15 Paus 

 
10.15–11.20  Växtbaserade läkemedel och kosttillskott: 

lagstiftning, forskning och faktagranskade 
informationskällor 
- Johanna Hök Nordberg (leg. apotekare, medicine 
doktor och processledare Integrativ cancervård på 
RCC Stockholm Gotland). 

 
11.20–11.30 Paus 

 
11.30–12.00 Projektmedel KIPPEN (Komplementär och 

Integrativ Projekt Pott) och nätverket för 
komplementär- och integrativ medicin i Region 
Östergötland 
Den sk KIPPen syftar till att bidra till utvecklingen av 
en mer integrativ hälso- och sjukvård där 
konventionell vård och behandling kombineras med 
kunskap hämtad från komplementära metoder, för 
att främja hälsa och förebygga sjukdom. 
- Lotta Hedlin (verksamhetsutvecklare på Folkhälso- 
och statistikenheten) 

 
12.00-12.30 Avslutande diskussion inkl. säkerhetsaspekter 

och knepiga situationer 
- Kathrin Wode och Johanna Hök Nordberg 
 
 
 

  Välkomna! 
 
  Annica Tomasson 
  Helene Wendell 
  Linda Bergström 
  Ulrika Odelram Wiréen 
 
  Processledare cancerrehabilitering RCC Sydöst 
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