Nationell konferens 2020
Cancerrehabilitering med fokus på implementering
SWEDPOS anordnar en nationell konferens för personer som arbetar specifikt med
cancerrehabilitering runt om i landet. Denna gång kommer vi framförallt belysa hur
implementering av cancerrehabilitering har genomförts i vården i Sverige.
Vi har bjudit in många personer som drivit och deltagit i projekt som syftat till att förbättra
cancerrehabilitering. Konferensen är en mötesplats för att lära av varandra inom
cancerrehabilitering i Sverige och därför har vi många parallella seminarier så deltagare kan
gå på det som specifikt intresserar er.
FÖRELÄSARE
Datum: 7-8 maj 2020

Nationella cancersamordnare

Lokal: Psykiatrihuset, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Regionala processledare

Målgrupp: Personer som arbetar specifikt med

Forskare

cancerrehabilitering

Psykologer
Dietister

Kostnad: 2400kr. Ingår fika, lunch och konferensmiddag.

Läkare

Anmälan: Släpps 1 februari 2020 på www.swedpos.se

Sjuksköterskor

Antal platser: 110 – först till kvarn gäller.

Socionomer

Frågor: info@swedpos.se

Fysioterapeuter
Arbetsterapeuter

Läkare

Välkommen!
/SWEDPOS styrelse i samverkan med:

Program Torsdag 7 maj
09.30 – 10.00

Registrering och kaffe

10.00 – 10.15

Konferensens öppnande
Inledningstal av nationell cancersamordnare Hans Hägglund

10.15 – 11.00

Panelsamtal
Hur vi arbetar preventivt med besvär efter cancerbehandling och
hur kan vi få det jämlikt i Sverige idag med Hans Hägglund,
Marianne Jarfelt, Ylva Hellstadius, Katja Vuollet & Emma
Ohlsson-Nevo mfl. Moderator: Jeanette Winterling

11.00 – 12.00

Föreläsning
Organisatoriska mellanrum och behoven av ett nytt ledarskap med
Mats Tyrstrup

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.45

Parallella seminarier
Gruppverksamhet för patienter med Cancerrelaterad Fatigue med
Hanna Rönnqvist & Viktor Johansson
Uppföljningsmottagningar för vuxna som haft cancer som barn
med Eva Turup, Maria Olsson & Marianne Jarfelt
Lymfödem - en virtuell plattform och utvecklingsarbetet kring
nya lymfödemverksamheten vid Akademiska sjukhuset Maria
Mani & Fatane Fatemeh Salehi
Implementering av systematiska bedömningar av
rehabiliteringsbehov i Region Stockholm med Ylva Hellstadius

•
•
•

•
14.45 – 15.15

Fika i professionsgrupper

15.15 – 16.00

Föreläsning
Uppbyggnad av multidisciplinär konferens via video för
bäckencancerrehabilitering i Norra sjukvårdsregionen med Anette
Lundqvist & Åsa Sandström

16.15 – 17.00

Föreläsning
Kraftens hus - social innovation designad av, för och med
cancerberörda med Carina Mannefred, Andreas Hellström & Pia
Bredegård

17.10 – 17.40

Årsmöte SWEDPOS

19.00

Gemensam konferensmiddag på Kalmar Nation

Program Fredag 8 maj
09.00 – 10.00

Panelsamtal
Implementering av specialistteam i cancerrehabilitering med Tina
Eriksson, Maria Hellbom & Annica Norrman. Moderator: Patrik
Göransson

10.00 – 10.30

Fika

10.30 – 12.00

Parallella seminarier
minKod - ett innovationsprojekt av och för unga vuxna
cancerdrabbade med Erik Fransson
Hur kan man arbeta med rehabprocessen i ett specialistteam med
Maria Hellbom
Utveckling av broschyr om mat vid cancer med Maria Lancha
Sexuell påverkan av cancerbehandling och vad man kan göra åt
saken med Malin Swartling & Fatane Fatemeh Salehi

•
•
•
•
12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Parallella seminarier
DISA – samverkansprojekt inom cancerrehabilitering med
Hanna Ekman
Två exempel på implementering av utvidgad info om vaginalstav
med Linda Åkeflo & Else-Marie Rasmusson
Matvanors betydelse för cancerprevention - ett
utvecklingsprojekt med Charlotta Rubin & Klara NypeliusStandley
Implementering av fysisk träning som sjukvårdande behandling
med Patrik Göransson

•
•
•

•
14:30 – 15.00

Avrundning av konferensen

