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TORSDAG
10 november
Kl. 9.30 – 16.15 ca

Registrering mellan 
kl 8.30 – 9.30 

Oscarsteatern 
Stockholm

FRI ENTRÉ
OBS!

Sista anmälningsdag 30/10
Föranmälan krävs

Anmälan via:
https://cancerakademin.se/ 

evenemang/ 
lungcancerdagen- 

10-november-2022/ 

Det går även att anmäla sig till: 
monica.sandstrom@umu.se

Lungcancerföreningen är en förening för dem som har lungcancer i sina liv. I första 
hand gäller det patienter och deras närstående. Medicinens framsteg gör att vi är 
en grupp som växer. Fler och fler kan leva med lungcancer som en kronisk, men 
 kontrollerbar, sjukdom. Och vi mår bättre tillsammans.

Förutom att våra medlemmar stöttar varandra, arbetar vi också för att öka kunskapen 
om lungcancer. Vi anordnar seminarier, arbetar opinionsbildande och främjar vård, 
omsorg och forskning kring lungcancer.

Inte bara sjuka och nästående blir medlemmar i vår förening. Även läkare, sjuk
sköterskor och andra intresserade stöder oss. Du som vill bli medlem eller vill veta 
mer hittar oss på www.lungcancerforeningen.se.

Lungcancerföreningen
Du kan ringa vår  Stödtelefon, tel 020  88 55 33 
för att nå vår kontaktperson.
Samtalet är kostnadsfritt.
www.lungcancerforeningen.se
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020-88 55 33



Lungcancerdagen 2022
Varje år insjuknar ca 4000 personer i Sverige i lungcancer.  
Lungcancerföreningen arbetar för att minska den siffran genom att bland 
annat informera och skapa opinion. 
Det med stor glädje och framtidstro Lungcancerföreningen bjuder in till Lungcancer 
dagen 2022.
Årets lungcancerdag är den 19:e i ordningen. Vi välkomnar patienter, närstående, 
vårdpersonal samt övriga intresserade. 

TID OCH PLATS
Lungcancerdagen hålls på Oscarsteatern i Stockholm.
Den 10 november kl 09.30 – 16.15 ca. Registrering mellan kl 8.30 – 9.30.
Vi kommer även livesända dagen. Detta innebär att man kan sitta hemma och se 
lungcancerdagen via Lungcancerföreningens hemsida.

ANMÄLAN
Att närvara på Lungcancerdagen är kostnadsfritt.  
Sista dag för anmälan är den 30 oktober. 

Mera information och anmälningsblankett finner du på www.cancerakademin.se och 
på www.lungcancerforeningen.se. 

VÄGBESKRIVNING
Oscarsteatern, Kungsgatan 63, ligger mitt i centrala Stockholm, cirka 300 meter
från Centralstationen och 50 meter ifrån Arlanda Express.

MER OM OSS
På www.lungcancerforeningen.se kan du läsa mer om vår verksamhet. Hittar du 
inte vad du söker där, får du naturligtvis gärna kontakta oss via vårt kansli – email: 
kansli@lungcancerforeningen.se

Hjärtligt välkomna!

Lungcancerföreningen
Leif Carlson    Monica Sandström
Ordförande    Styrelseledamot 

Information om Lungcancerdagen: 
Monica Sandström, Lungcancerföreningen 
Tel: 070640 63 07

Program
Lungcancerdagen 2022

Moderatorer – Kerstin Cedermark & Roger Henriksson

08.30 – 09.30 Registrering

09.30 – 09.45 Lungcancerdagen öppnas 

 Leif Carlson, ordförande Lungcancerföreningen

09.50 – 10.20 Vad lungcancer? Hur ser behandlingen ut?

 Emelie Gezelius – specialistläkare, Lung &- Allergikliniken, Universitetssjuk-
huset, Lund

10.25 – 11.00 Hur gör man för att tidigt få tillgång till nya läkemedel?

 Anders Vikström, överläkare, Lungkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

11.05 – 11.30 Patientrapporterade mått (PROM) i vårdmötet, kvalitetsuppföljning 
och forskning

 Christofer Lagerros, civilingenjör, Lagerros IT AB, Enskede

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 12.55 Träning efter en cancerdiagnos?

 Helene Rundqvist, forskare, Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 
Stockholm

13.00 – 14.00 Inspirationsföreläsning

 Good for you!

 Kristin Kaspersen, författare, programledare, konferencier och moderator. 
I denna föreläsning berättar Kristin hur hon genom livet har hanterat 
 utmaningar, lärt sig att välja rätt tankar och hittat den kost, träning och det 
levnadssätt som hon mår bäst av.

14.00 – 14.45 Vikten av tidig upptäckt i primärvården

 Elinor Nemlander, Specialist i allmänmedicin, vice ordförande Distriktsläkar-
föreningen Stockholm, vårdutvecklingsledare CaPrim.  
Karin Liljelund & Mia Rajalin - Lungcancerföreningen

14.45 – 15.15 Kaffe/Utställning

15.15 – 15.40 Du ser inte sjuk ut! 

 Lena Eriksson, maratonlöpare och hästnörd, fick lungcancer endast 34 år 
gammal. Tillsammans med sin syster Anna Skogholm berättar hon hur hon 
hanterar sjukdomen.

15.45 – 16.00 Lungcancerföreningens stipendium för bästa insats 2022 delas ut! 

 Pris tilldelas någon/några som bidrar till en bättre lungcancervård

16.00 – 16.15 Sammanfattning av dagen och avslut

 Moderatorerna samt Leif Carlson, ordförande 

SVARSKORT
Namn:  ___________________________

Telefon:  __________________________

Epost:  ___________________________

__________________________________

n Deltar på plats på Oscarsteatern

n Önskar specialkost

__________________________________

n Önskar titta på livesändningen istället 
och ej närvara 

OBS!
Sista anmälningsdag 30/10. Föranmälan 
krävs. Fyll i svarskortet och skicka det senast 
30 oktober till Lungcancerföreningen.

Glöm inte porto!

Lungcancerdagen  
genomförs  
med stöd  

från
läkemedelsindustrin


