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 Välkommen till 

Utvecklingskraft cancer  
11 maj 2022 kl.10:00-15:00, online 
Tema: Framtidens cancervård. Anmäl dig här, senast 9 maj. 

En digital konferens för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård, 
omsorg samt till dig som på andra sätt är engagerad av utvecklingen 
inom dessa områden. 

   
10.00-12:05 Inledning, framtidens cancervård 
  Göran Henriks och Srinivas Uppugunduri 

  Primär och sekundärprevention 
Hans Hägglund och Mattias Fredricson 

Screening - var är vi och vart ska vi? 

    Levnadsvanor 
Ellen Brynskog 

Hur får vi arbetet med levnadsvanor att bli en del av 
framtidens cancervård? 

    Genomics och precisionsmedicin 
Fredrik Enlund 

Framtiden är redan här och genetisk analys kommer att 
krävas i flera tumörgrupper i takt med att flera målstyrda 
behandlingar utvecklas. 

    Car-T och andra cellterapier – en hematologs synvinkel 
Ingemar Lagerlöf 

 Modifierade egna immunceller, hur kan de användas? 

13.00-15:00 Valbara seminarier 
A. Cancerrehabilitering - inspirerande arbete i Sydöst 
B. Barncancervården i sydöst: utvecklingsaktiviteter för framtidens 

barncancervård och uppföljningsenhet för vuxna efter barncancer 
C. Guldkorn från sydöst – goda exempel från olika delar av 

cancerprocessen 
D. Samskapande patient och patientrapporterade mått – hur blir 

patienten delaktig? 
E. Digitala möten – möjliggörare för att nyttja vården hemifrån? 
F. Palliativ vård – fördelar av tidig inklusion till palliativ vård 

Gemensamt avslut 
Göran Henriks och Srinivas Uppugunduri 

mailto:rccsydost@regionostergotland.se
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Program och presentation av föreläsare 

10.00 Inledning, framtidens cancervård 
Göran Henriks, utvecklingsdirektör Region Jönköping och ordförande RCC 
Sydösts styrgrupp 

 Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef RCC Sydöst 

10.10 Primär och sekundärprevention 
Hans Hägglund, nationell samordnare RCC i samverkan 
Mattias Fredricson, enhetschef Socialstyrelsen 

Screening - var är vi och vart ska vi? Screening för tarm-, bröst- 
och livmoderhalscancer. Organiserad prostatatestning och 
utrotningsprojekt av livmoderhalscancer. Är framtida screening 
aktuell för lungcancer?  

10.40 Levnadsvanor och cancer 
Ellen Brynskog, ordförande i nationell arbetsgrupp för levnadsvanor, 
processledare prevention i RCC Väst 

Var tredje fall av cancer hade kunnat förebyggas med 
hälsosamma levnadsvanor och kan i många fall även förbättra 
utfall och livskvaliteten vid cancerbehandling. En underutnyttjad 
potential! Hur kan cancervården (och vården i stort) bli bättre på 
att hjälpa människor att få eller upprätthålla hälsosamma 
levnadsvanor? 

11.10 Genomics och precisionsmedicin 
Fredrik Enlund, verksamhetschef Diagnostiskt centrum Kalmar 

Dagens målstyrda cancerbehandling med små molekyler finns 
inom flera tumörområden som t ex bröstcancer, lungcancer och 
malignt melanom. För att kunna identifiera vilka patientgrupper 
som svarar på behandlingen behöver sjukvården analysera 
tumörvävnadens DNA. Genetisk cancerdiagnostik är redan i dag 
lika nödvändigt och självklart som patologisk granskning i 
mikroskopet och direkt avgörande för att rätt patient får rätt 
behandling. 

11.40 Car-T och andra cellterapier – en hematologs synvinkel 
Ingemar Lagerlöf, överläkare Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i 
Linköping 

Modifierade egna immunceller är sedan en kort tid registrerade 
läkemedel. Vad kan vi använda dessa potenta läkemedel för idag 
och vilka risker finns? Vilka är de troliga kommande stegen i den 
nära framtiden för denna typ av läkemedel? Vilka förhoppningar 
och farhågor finns på längre sikt? 
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  Lunchpaus 

  Valbara seminarier (13.00-13.45 och 14.00-14.45) 
  Alla seminarier genomförs två gånger med start 13:00 respektive 14:00. 

 
A. Cancerrehabilitering – inspiration från sjukvårdsregionen 

o Minskat lidande vid tidig upptäckt av lymfödem genom screening 
hos patienter med bröstcancer 
Anna Wickert och Emelie Johansson, medicinska lymfterapeuter och 
fysioterapeuter, Rehabiliteringscentrum, Region Jönköpings län 
 Förebyggande arbete för att minska lymfödemutveckling 

och livslång kompressionsbehandling har stor betydelse för 
patienternas livskvalitet. 

o Bedömarteamet i Kalmar 
Ingela Widell, kurator och samordnare för bedömarteamet i Kalmar  
 Ett sätt att fånga patienter med komplexa 

rehabiliteringsbehov. 

o Processkartläggning och teamarbete på cancerkliniker i 
Östergötland, med fokus på rehabilitering. 
Frida Forsberg specialistläkare rehabiliteringsmedicin, processledare 
cancerrehabilitering i Region Östergötland 
 Klargörande av vem som gör vad och hur i teamet – en 

förutsättning för att skapa ett robust system med säkra 
patientflöden och tillgänglighet till rehabilitering efter 
patienternas behov. 

B. Barncancersatsning 

o Framtidens cancervård i Sydöst 
Britt-Marie Holmqvist barnläkare och processledare barncancer och Emma Nord 
sjuksköterska barnonkologiska kliniken universitetssjukhuset Linköping 

 Ett tidigare välfungerande arbete och samarbete i 
sjukvårdsregionen och nationellt blir nu ännu bättre genom 
utveckling av bland annat strukturerade 
uppföljningsprogram, kontaktsjuksköterska och förbättrade 
möjlighet till rehabilitering. 

o Uppföljningsenhet för vuxna efter barncancer 
Charlotte Engvall barnläkare, uppföljningsenheten för vuxna efter barncancer i 
sydöstra sjukvårdsregionen 
 Att möta upp vårdbehov som uppstått på grund av sena 

komplikationer hos vuxna som genomgått behandling för 
cancer i barndomen - ett nystartat kompetenscentrum för 
vuxna som haft cancerbehandling i barndomen, vårdgivare 
och andra samhällsaktörer. 
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C. Guldkorn från sydöst 

o Lungcancerprocessen 
Anna Fyrenius, överläkare lungkliniken Universitetssjukhuset i Linköping och 
processledare, RCC Sydöst 
 Multiprofessionella arbetsgrupper en förutsättning för 

förbättringar i olika delar av lungprocessen i Sydöstra 
sjukvårdsregionen. 

o Optimering av förberedelse inför strålbehandling 
Kristina Redelius, sektionsledare Strålbehandlingen onkologiska kliniken, 
Universitetssjukhuset i Linköping 
 Endast magnetkameraundersökning i förberedningskedjan 

för strålning av prostata- och cervixcancer, vilket sparar tid 
och stråldos för patienterna. 

o Säker strålbehandling med guld och röntgen 
Erik Mattson sjukhusfysiker, Strålbehandlingen onkologiska kliniken, Region 
Jönköping 
 En ny patientsäkerhetslösning vid behandling av 

prostatacancer som ger säkrare behandling med mindre 
risk för biverkningar.  

o Sjuksköterskeledd uppföljningsmottagning efter bäckenstrålning 
Lotta Eriksson och Ulrika Odelram Wiréen, specialistsjuksköterskor Onkologiska 
kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping 
 En trygg patient skapar bra grund för fortsatt liv efter 

cancerbehandling vilket blir en vinst för både patient, 
sjuksköterska och läkare.  

D. Samskapande patient och patientrapporterade mått – hur blir 
patienten delaktig? 

o Kontaktsjuksköterskans erfarenheter av att arbeta i Min vårdplan 
för bröstcancer - utmaningar/möjligheter. 
Pernilla Gunnarsson och Anna-Karin Ax, kontaktsjuksköterskor 
Bröstcancerprocessen – kirurgiska kliniken och onkologiska kliniken, 
Universitetssjukhuset i Linköping 
 Hur kan Min vårdplan användas som ett verktyg för att 

förbättra vårdprocessen för patienter med bröstcancer? 

o Med patientens hälsoskattning inför besöket ökar möjligheten till 
rätt stöd för lungcancerpatienten. 
Ann Engqvist, fysioterapeut inriktning lungmedicin och Clara Rydh, sjuksköterska, 
dagvården lungmedicin, Ryhov Jönköping 
 Ett tätt samarbete mellan utredning och 

rehabiliteringscenter har skapat ett bra arbetssätt som 
möjliggör att insatser sätts in och patienten oftare vet vad 
de kan göra själva. 
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o Patientens självrapporterade uppgifter – en del av vårdens 
utveckling.  
Helena Tufvesson Stiller, RCC Sydöst/Umeå Universitet 
 Genom att kombinera patientrapporterade mått med data 

från melanomregistret belyser vi kopplingen mellan 
information till patienten och patientens självskattade 
hälsa. 

E. Digitala möten 
o Erfarenheter ur patienten och klinikerns perspektiv av digitala 

möten. 
Anna Askelin och Christina Delborn, enhetschefer, Onkologiska kliniken i Kalmar 
 Onkologiska kliniken i Kalmars arbete med att skapa rutiner 

kring digitala patientmöten. 
 

o Intensifiering av arbetet med digitala möten. Hur gör vi det på bästa 
sätt med patientens bästa i fokus. 
Pierre Cherfan, projektledare f.d. verksamhetschef medicinklinik i Eksjö 
 Uppdraget att intensifiera arbetet med digitala möten i 

Region Jönköping. Hur kan arbetssätt skapas som stödjer 
invånare, patient och hälso- och sjukvårdspersonal? 

F. Palliativ vård 
o Processgruppen inom palliativ vård i Sydöst - ett gott exempel på 

samverkan mellan regionerna och kommunerna. 
Martina Kent specialistsjuksköterska palliativ vård, Vaggeryds kommun och 
processledare Palliativ vård Sydöst 
 Användandet av svenska palliativregistret som redskap för 

att förbättra den palliativa vården. 
 

o Hur identifierar man personer som har palliativa vårdbehov och 
hur får man till en tidig inklusion till palliativ vård? 
Kristina Gustafsson specialistläkare i palliativ medicin och rehabiliteringsmedicin, 
Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) Jönköping 
 När hur och varför? 
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