
TILL LÄKARE MED KOPIA TILL VERKSAMHETSCHEF VID ONKOLOGKLINIK

Välkommen  
till IO-veckan

I år är det 10 år sedan immunonkologisk behandling blev tillgänglig för patienter med avancerad  
cancer och därmed en fjärde hörnsten och ett paradigmskifte inom cancerbehandlingen. Detta  
vill vi uppmärksamma genom IO-veckan 2021. Ta tillfället i akt att lyssna till när internationella och 
svenska experter inom området samtalar om dagens behandling av avancerad cancer. Samtalen 
kommer att ta avstamp i frågeställningar kopplade till fall från den kliniska vardagen. IO-veckan  
inleds med ett samtal som tar oss hela vägen från tidig utveckling av checkpointhämmarna via  
Nobelpris till där vi är idag och avslutas med en paneldiskussion med de svenska experterna.

Varmt välkommen hälsar vi som arbetar med immunonkologi på BMS.

Lunchwebinar 
4 – 8 oktober 2021

Immunonkologi – Från lab  
till långtidsöverlevnad
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Onsdag 6 oktober / 12.00 – 12.50

Fredag 8 oktober / 12.00 – 12.50

Treating RCC Today  
– Clinical Case Discussion/Q&A

10 år med checkpointbehandling – möjligheter och utmaningar i kliniken

Magnus Lindskog i samtal med Laurence Albigès

Ana Carneiro, Lars Ny, Magnus 
Lindskog och Simon Ekman

Moderator:  
Ulrika Brunell-Abrahamsson, 
Medical Manager, Oncology, 
Bristol Myers Squibb

Laurence Albigès, MD, PhD
The Gustave Roussy Institute, Paris, France

Dr Laurence Albigès, is a medical oncologist chairing the  
Genitourinary group and vice chair of the Department of  
Cancer Medicine at the Gustave Roussy Institute, in France. 

Magnus Lindskog, docent och onkolog
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Magnus Lindskog är onkolog och teamledare med ansvar för 
lungcancer, CNS-tumörer och njurcancer och docent i experi- 
mentell onkologi vid Institutionen för immunologi, genetik  
och patologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hans kliniska  
forskning fokuserar på prognostiska och prediktiva faktorer  
vid avancerad cancer i luftvägar och njurar.

Agenda

Måndag 4 oktober / 12.00 – 12.50

The Immunotherapy  
– From Lab to Long Term Survival

Ana Carneiro i samtal med Jeffrey S. Weber

Ana Carneiro, docent och onkolog
Skånes Universitetssjukhus, Lund

Ana Carneiro, överläkare och ansvarig för kliniska forskningsenheten- 
onkologi samt fas 1 enheten vid kliniska forskningsenheten Hemato- 
logi-onkologi och strålningsfysik, docent vid Lunds universitet där hon 
bedriver forskning inom melanom tillsammans med Lunds Melanoma 
Study Group.

Jeffrey S. Weber, Professor, MD, PhD
Deputy Director, Laura and Isaac Perlmutter Cancer Center, NY, USA

Professor Weber’s clinical and research interests primarily lie in the  
field of immunotherapy for cancer, and new ideas in immunotherapy  
for patients with melanoma and managing the side effects. He has 
been instrumental in the development of ipilimumab for melanoma, 
publishing some of the earliest papers showing its efficacy, and has been 
an early advocate for the use of checkpoint inhibition. He has published 
more than 230 articles in the top peer-reviewed journals in his field.

Tisdag 5 oktober / 12.00 – 12.50

Treating Melanoma Today  
– Clinical Case Discussion/Q&A

Lars Ny i samtal med James Larkin

James Larkin, Professor, F.R.C.P., PhD
The Royal Marsden NHS Foundation Trust, London, UK

Professor James Larkin is a Consultant Medical Oncologist 
specializing in the treatment of patients with cancer of the 
kidney and cancers of the skin, including melanoma. 

Lars Ny, docent och onkolog
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lars Ny, överläkare och ansvarig vid onkologens kliniska pröv- 
ningsenhet på Sahlgrenska universitetssjukhuset och lektor  
i immunonkologi vid Göteborgs universitet där han bedriver  
forskning inom immunterapi vid hud,- och ögonmelanom.

Torsdag 7 oktober / 12.00 – 12.50

Treating NSCLC Today  
– Clinical Case Discussion/Q&A

Simon Ekman i samtal med Dr Luis Paz-Ares

Luis Paz-Ares, MD, PhD
12 de Octubre University Hospital, Madrid, Spain

Dr Luis Paz-Ares research-focus is lung cancer and development 
of new therapies. He has published more than 300 articles and 
served as a member of several scientific committees, including 
ASCO and ESMO.

Simon Ekman, docent och onkolog
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Simon Ekman är överläkare och docent i onkologi vid Karolinska 
Univer sitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Hans kliniska 
arbete och forskning fokuserar på thoraxonkologi, främst lung-
cancer, och inkluderar både kliniska och prekliniska studier.
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Preliminär



Du kan vara med i samtalen via live chat  
under sessionerna. Anmäl dig via QR-kod eller  
www.delegia.com/bms 

Bristol Myers Squibb står för arvode till föreläsare  
vid sammankomsten. Anmälan kräver huvud- 
mannens godkännande. Det åligger den enskilde  
deltagaren att inhämta detta.

I samband med din anmälan för deltagande i mötet, samlar Bristol-Myers Squibb Aktiebolag (”BMS”) in dina personuppgifter för att hantera ditt deltagande på mötet samt att utvärdera 
och förbättra våra aktiviteter. Genom att fylla i och underteckna formuläret medger du att dina personuppgifter får behandlas av BMS för ovan nämnda syften. Dina personuppgifter lag-
ras inte längre än vad som är förenligt med gällande lagar och regler. Sådant medgivande omfattar även övriga företag inom den koncern BMS tillhör, vilket kan innebära att dina person-
uppgifter överförs till ett tredjeland i enlighet med våra Bindande företagsbestämmelser som du kan läsa här: https://www.bms.com/assets/bms/us/en-us/pdf/binding-corporate-rules.pdf. 
Medgivandet omfattar även överföring till noggrant utvalda leverantörer som BMS använder sig av i samband med möten. Du har rätt att återkalla ditt medgivande, invända mot eller 
begränsa BMS behandling av dina personuppgifter, få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, begära en kopia av dina personuppgifter, rätt att få personuppgifterna 
överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt och få dem korrigerade eller raderade genom att kontakta BMS. Personuppgiftsansvarig: Bristol Myers Squibb 
Aktiebolag, organisationsnummer 556092-9886, Box 1172, 171 23 Solna. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud för EU på EUDPO@BMS.com för att utöva de dataskyddsrättigheter 
du kan ha eller om du har funderingar eller  frågor kring hur dina personuppgifter hanteras av BMS. Om du har klagomål kan du även vända dig till Datainspektionen i Sverige eller till 
tillsynsmyndigheten där du bor eller arbetar.

Anmälan

http://www.delegia.com/bms
https://www.bms.com/assets/bms/us/en-us/pdf/binding-corporate-rules.pdf
mailto:EUDPO%40BMS.com?subject=

