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De arrangerande företagen står för kostnaderna i samband med mötet gällande  
lokal och förtäring. Resor bekostas av deltagarna själva. Information om företagens 

 läkemedel kommer finnas tillgängligt vid utbildningstillfället. 

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor som på 
något sätt kommer i kontakt med cancerpatienter  
som behandlas med eller kan vara aktuella för immun- 
onkologisk behandling. Mötet sker i anslutning till 
föreningen Sjuksköterskor i cancervårds årsmöte.

 Anmäl dig   
senast 12 november  

genom att scanna  
QR-koden

Välkommen till en utbildning om immunterapi vid cancer-
behandling. Utbildningen syftar till att besvara frågeställningar 
kring vilken plats immunonkologiska läkemedel har vid onkologisk 
behandling. Hur fungerar immunonkologiska läkemedel, vilka 
resultat kan man förvänta sig av behandlingen, hur hanterar 
man immunrelaterade biverkningar och hur kan uppföljning av 
patienten ske för en säker vård. Förhoppningen är att du ska få 
praktiska och konkreta råd att tillämpa vid behandling.

Utbildningen kommer finnas tillgängligt som ett direktsänt  
webinar och därmed vara tillgängligt för sjuksköterskor som inte  
har möjlighet att närvara på plats i Stockholm.

Denna utbildning är ett samarbete mellan Bristol Myers Squibb, 
AstraZeneca, MSD, Pfizer och Roche. Tillsammans vill vi bidra med 
att bygga upp kunskap om immunterapi vid cancerbehandling.

PROGRAM
10.45 – 11.00 Registrering och kaffe
11.00 – 11.45 Grundläggande immunologi
   Nora Bachmayer, Immunolog, Scientific Partner, Roche AB
11.45 – 12.30 Immunterapi vid olika tumörsjukdomar
   Lisa Villabona, ST läkare i onkologi och klinisk amanuens,  
   PO HHLH Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Biverkningar: panorama, symtom och mekanism
   Martin Sandelin, MD, PhD, Therapeutic area Lead Lung  
   Cancer Nordic, AstraZeneca AB
14.30 – 15.30 Biverkningshantering och omvårdnadsaspekter  
   vid behandling med immunterapi – utifrån ett    
    sjuksköterskeperspektiv 
   Helena Hansson, Specialistsjuksköterska onkologi,  
   Universitetssjukhuset Linköping
15.30   Avslut och kaffe

ANMÄLAN
Anmälan gör du senast 12 november. Du klickar här för att anmäla 
dig, eller scanna QR-koden bredvid. Anmäl dig i god tid då antalet 
platser är begränsat.

Deltagare svarar själv för att inhämta huvudmannens godkännande 
för att delta.

FRÅGOR?
Kontakta Christer Thomasson, Bristol Myers Squibb, 08-704 71 00.

https://www.surveymonkey.com/r/SBPLX6D

