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Inbjudan till fortbildning för patient- och närståendeföreträdare  

Alla pratar om precisionsmedicin, men vad är det egentligen? 

I takt med utvecklingen och införandet av diagnostiska metoder och terapi för individanpassad 
vård, ökar behoven av kunskap och gemensam förståelse för effektivt samarbete. Omställningen 
av hälso- och sjukvården mot precisionsmedicin utmanar rådande arbetssätt, prioriteringar och 
strukturer och skapar nya behov. Förändringarna sker allt snabbare och de senaste åren har stora 
medicinska genombrott ägt rum, inte minst inom cancer. I höstas togs för första gången ett nytt 
läkemedel in i läkemedelsförmånen för behandling av patienter med en särskild genetisk 
förändring, istället för behandling av en viss cancersjukdom. Det är ett av stegen på vägen till 
precisionsmedicin.  

För att stärka patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentrum i sin roll och bidra 
till ökad kunskap om hur precisionsmedicin kan användas för att säkerställa en god, jämlik och 
effektiv cancervård, arrangerar Nollvision cancer regionala fortbildningsträffar med Regionala 
cancercentrum under våren 2021 i samarbete med Genomic Medicine Sweden (GMS), Bayer och 
Roche.  

Fortbildningsträffarna genomförs som interaktiva digitala möten med tid för frågor och 
diskussion i mindre grupper. Upplägget prövas första gången i Region Syd tillsammans med David 
Gisselsson Nord, professor i molekylär patologi och överläkare i patologi med ansvar för barn- och  
fosterpatologi i Södra Sjukvårdsregionen och Anders Edsjö, överläkare i patologi med inriktning  
molekylärpatologi vid Skånes Universitetssjukhus. Båda är verksamma inom GMS.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Inbjudan till Patient-och närståendeföreträdare 
Region: RCC Syd 
Datum: 17 februari 2021  
Tid: 14:00 – 16:00 
Plats: Digitalt via Zoom (länk och underlag skickas ut 10/2) 
Deltagande: Kostnadsfritt och frivilligt. Arvode utgår ej.  
OSA: före 9 februari 2021 till viktoria.asplund@hhs.se 

Save the 
date   
10 nov! 

Save the 
date   
17 feb! 

https://nollvisioncancer.se/
mailto:viktoria.asplund@hhs.se
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Agenda 

 

14:00 INTRODUKTION OCH PRESENTATION 

  

 Välkomna 
  Ebba Hallersjö Hult, samordnare Nollvision cancer 
  Mikaela Friedman, PhD, forskningssamordnare, Karolinska Institutet, Molekylär 

 medicin och kirurgi, Genomic Medicine Sweden 
 

 Presentationsrunda  
 
  Vad tar vi med oss in? Vi stämmer av med Appen Mentimeter  
  

14:15 PRECISIONSMEDICIN 

 

 Vad är precisionsmedicin? Den korta versionen  
  David Gisselsson Nord, professor i molekylär patologi och överläkare i patologi med 

 ansvar för barn- och fosterpatologi i Södra Sjukvårdsregionen. Även ordförande i GMS 
 nationella arbetsutskott för genetisk sekvensering av barncancer. 

  

 Patientfall: Barncancer, den praktiska tillämpningen av precisionsmedicin 
   

14:45 FRÅGOR & DISKUSSION I GRUPP 

   

  Digitala Breakout rum leds av utsedda moderatorer som håller ihop grupperna och 
 fördelar ordet.  

 
  Ta upp frågor om introduktionen till precisionsmedicin, hur länkas allt ihop, vad 

 förstod vi inte riktigt – högt i tak! 
 
    
 
 

https://nollvisioncancer.se/
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15:00 PATOLOGI och TESTNING 

 

 Från gen till bred panel – betydelsen av testning 
  Anders Edsjö, överläkare i patologi med inriktning molekylärpatologi vid Skånes 

 Universitetssjukhus, vice ordförande GMS nationella ledningsgrupp  
 

 Patientfall: Lungcancer, den praktiska tillämpningen av precisionsmedicin 
  Karin Liljelund, patient och vice-ordförande i Lungcancerföreningen 
 

15:35 GRUPPDISKUSSION 

  
  Digitala Breakout rum leds av utsedda moderatorer som håller ihop grupperna och 

 fördelar ordet.  
 
 Vad kan vi göra tillsammans för att tillgängliggöra kunskap och behandling till fler som 
 berörs?  

  Summering i plenum (5 min) 
 
15:50 REFLEKTION & NÄSTA STEG  
   
  Ebba Hallersjö Hult, samordnare Nollvision cancer 
  Vad tar vi med oss härifrån? Vi stämmer av med Appen Mentimeter 
 
16:00 SLUT  
 
 
   

Genom att skapa ytor för dialog och information om precisionsmedicin kan vi snabba på  

cancervårdens utveckling. Med ökat samarbete går det snabbare att få ut forskningens framsteg till  

patienter i verkligheten. Och få större chanser att nå nollvisionen – att noll människor ska dö till följd  

av cancer och att fler ska leva längre och bättre. 

https://nollvisioncancer.se/

