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Välkommen till 

Temadag cancerrehabilitering 2019 

 

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling 

Regelbunden fysisk aktivitet, goda kostvanor, sparsamt med alkohol 

och ingen rökning är viktiga hälsofrämjande åtgärder för att minska 

risken för många sjukdomar inklusive cancer. Hälsosamma 

levnadsvanor är även viktigt för att lindra biverkningar av 

cancerbehandlingen samt för att minska risken för recidiv eller ny 

tumörsjukdom.  

 

Sjuksköterskor i cancervård anordnar tillsammans med Regionalt 

cancercentrum sydöst en utbildningsdag där föreläsare presenterar 

de kunskapsbaserade råd om hälsosamma levnadsvanor som är 

framtagna för personer med cancersjukdom.  

 

Dagen riktar sig till dig som är verksam inom cancervården i 

sydöstra sjukvårdsregionen. Både du som har direkt patientkontakt 

och du som arbetar med utvecklingsfrågor är välkommen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

   RCC Sydösts processledare för cancerrehabilitering  

  Annica Tomasson   Samordnare, RCC Sydöst  

  Monica Berg    Region Jönköpings län  

  Helene Wendell   Region Kalmar län  

  Ulrika Odelram Wiréen  Region Östergötland 

  

 

Datum: 15 oktober 2019 

Tid 09.30–16.30 (registrering och fika 09.00) 

Plats: Hotell Högland, Nässjö 

Kostnad: Kostnadsfritt 

 Avanmälan sker senast 7 oktober 2019 till 

 RccSydost@regionostergotland.se  

Utebliven avanmälan debiteras med konferensavgift. 

Anmälan: Anmäl dig här senast 30 september. 

   

mailto:rccsydost@regionostergotland.se
mailto:annica.tomasson@regionostergotland.se
mailto:monica.berg@rjl.se
mailto:helene.wendell@regionkalmar.se
mailto:ulrika.odelram.wireen@regionostergotland.se
mailto:RccSydost@regionostergotland.se
https://link.webropolsurveys.com/S/92DB77D565690557


Regionala cancercentrum sydöst  
Universitetssjukhuset | 581 85 Linköping 
Besök: Brigadgatan 21  
E-post: rccsydost@regionostergotland.se
www.cancercentrum.se

Program 

09.00–09.30 

09.30 

09.45 

10.30 

11.20 

12.15 

12.30 

13.30 

14.20 

15.05 

15.35 

16.15–16.30 

Registrering och fika 

Välkomna! 

Prevention, Folkhälsa, Jämlik hälsa 

Margareta Kristensson, överläkare och professor i 

socialmedicin och folkhälsovetenskap 

Personcentrerad vård och hur man motiverar 

människor till att göra levnadsvaneförändringar 

(MI-strategier) 

Lina Blom Jarledal, leg. tandhygienist, utvecklingsledare 

Rökning och Alkohol 

Bodil Westman, specialistsjuksköterska 

Info om ”hälsogalleriet” och lunch 

Lunch 

Kost och cancer  

Charlotta Rubin, leg. dietist och folkhälsovetare 

Fysisk aktivitet 

Anna-Karin Ax, specialistsjuksköterska och doktorand 

Fika och mingel i ”hälsogalleriet” 

Så arbetar vi med levnadsvanor i Sydöst 

Katarina Åsberg, folkhälsovetare 

Mattias Jonsson, folkhälsoutvecklare 

Avslut 
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