
Nationell utbildningsdag för
sjuksköterskor inom hematologi
AstraZeneca och Pfizer bjuder in till Nationell utbildningsdag för sjuksköterskor inom  
hematologi. Programet är framtaget i samråd med HEMSIS och sjuksköterskor i cancervård. 

När: Onsdag 17 maj 2023, kl. 09.30–17.00
Var:  Hotell Clarion Sign, Östra Järnvägsgatan 35, 111 20 Stockholm, 08-676 98 00
Anmälan:*  Du anmäler dig genom att gå in på www.pfi.sr/U4U eller använd QR-koden

Mötet sker fysiskt men det kommer även beredas möjlighet att delta virtuellt.  
Länk till det virtuella mötet kommer skickas ut i nära anslutning till mötet.

Dataskydd. I samband med din anmälan för deltagande i mötet gäller följande. Hälso- och sjukvårdsanställdas personuppgifter behandlas (1) under kontroll av den Pfizer-enhet som framgår 
av denna inbjudan och delas internationellt inom Pfizer-koncernen och med tjänsteleverantörer med lämpliga skyddsåtgärder vidtagna; (2) för att interagera och komma i kontakt med dig; 
för att bedriva vår verksamhet så att våra rättsliga skyldigheter efterlevs, för statistikändamål eller för att tillgodose våra berättigade intressen i att upprätthålla vår verksamhet; och (3) för att 
tillhandahålla dig med marknadsförings- och kommersiell kommunikation. Dina personuppgifter samlas in från dig vid någon av dina kontakter med Pfizer och från IT-företag som tillhandahål-
ler informationstjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn, allmänt tillgängliga källor för yrkesrelaterad information och partners för gemensam marknadsföring. Om du önskar att kontakta 
oss eller Pfizers dataskyddsombud inom EU för att få mer information rörande vårt integritetsarbete eller för att begära att få utöva någon rättighet hänförligt till dataskydd (inklusive begäran 
om att få invända mot vårt berättigade intresse eller om att återkalla ett samtycke, om tillämpligt), vänligen se Pfizers Integritetsmed delande för Hälso- och sjukvårdsanställd inom EES på 
https://privacycenter.pfizer.com/sv/hcp.
Biverkningsrapportering: Om du vill rapportera en biverkning kan detta göras genom ”Rapportera biverkningar” som du finner på pfizer.se.
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* Enligt överenskommelse mellan SKR och LIF ska anmälan vara godkänd av huvudman. Observera att du är själv ansvarig för att ha inhämtat huvudmannens godkännande för deltagande.
Adresskälla: Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso & Sjukvårdens adressregister (HSAR), av Pfizer, som är anslutet till integritetsskyddsprogram för HSAR. 
Ytterliggare information erhålls av IQVIA Solutions AB, adressuppdatering@iqvia.se.

Till: Sjuksköterskor verksamma inom hematologi
Cc:  Verksamhetschefer hematologi

AGENDA
09.30–10.00  Drop-in fika 
10.00–11.00  Livskvalitet vid systemisk mastocytos  
Kerstin Hamberg Levendahl, doktorand Uppsala Universitet, 
Koordinator, forskningssjuksköterska mastocytoscentrum, 
sektionen för blod- och tumörsjukdomar Akademiska 
sjukhuset, Uppsala
11.05–11.50  Vad innebär cancerbaksmällan och hur 
kan vi förebygga och hantera den?  
Jeanette Winterling, Med dr och sjuksköterska, Karolinska 
Comprensive Cancer center, Stockholm 
11.50–12.50 Lunch och tid för mingel och utbyte av 
tankar och erfarenheter
12.50–14.20  MDS – Bakgrund, behandling och 
omhändertagande  
Sara Pettersson, Kontaktsjuksköterska, Hematologen Lund 
Lars Nilsson, Överläkare, Hematologen Lund, MDS-ansvarig  
i södra sjukvårdsregionen

14.20–14.30  Bensträckare
14.30–15.00 AI – hur kan det användas i vården?  
Madeleine Blusi, sjuksköterska, Ph.D, Cancercentrum, 
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 
15.00–15.30 Fika och tid för mingel och utbyte av 
tankar och erfarenheter
15.30–16.30  Fatigue hos allogentransplanterade  
Erik Boberg, MD, PhD, Specialistläkare i Hematologi, 
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
16.30–17.00 Avslutande ord från HEMSIS och 
Sjuksköterskor i Cancervård

Varmt välkommen!
Helena Ullgren, Sjuksköterskor i cancervård Inger Andersson och Lars Skagerlind, HEMSIS
Annika Lindström, AstraZeneca Anders Bergsten, Pfizer

Har du frågor om eventet är du välkommen att höra av dig på följande e-mail:
annika.lindstrom2@astrazeneca.com eller anders.bergsten@pfizer.com

Programmet är framtaget i samråd med HEMSIS och Sjuksköterskor  
i cancervård. Astra Zeneca och Pfizer står för kostnaderna avseende 
lokal och förtäring i samband med det fysiska mötet samt föreläsar-
arvoden. Anmälan hanteras av Pfizer AB.

AstraZeneca Sverige  
151 85 Södertälje, Sweden

Pfizer AB Tel 08-550 520 00, www.pfizer.se
Personuppgiftsfrågor: info.sweden@pfizer.com

AstraZeneca värdesätter de personuppgifter som anförtrotts oss och vi har åtagit oss att samla in, använda, behålla och avslöja personuppgifter på ett rättvist, öppet och säkert sätt för att 
uppfylla företagets och juridiska krav på behandling av personuppgifter.


