
Du kan ringa 020-88 55 33
för att nå vår jourhavande kontaktperson.
Samtalet är kostnadsfritt även från mobiltelefon.
www.stodet.se, www.lungcancer.se

BOKA 
TISDAG

1 november
Kl 12:30 - ca 17:30

Oscarsteatern
Stockholm

FRI ENTRÉ

LUNGCANCER DAGEN
2011

OBS! 
Sista anmälningsdag 25/10

Föranmälan krävs
Anmälan till:

 monica.sandstrom@stodet.se

I N G E N  F Ö R T J Ä N A R  L U N G C A N C E R
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STÖDET är en förening för dem som har lungcancer i sina liv. I första hand gäller det 
patienter och deras anhöriga. Medicinens framsteg gör att vi är en grupp som växer. 
Fler och fler kan leva med lungcancer som en kronisk, men kontrollerbar, sjukdom. 
Och vi mår bättre tillsammans.

Förutom att våra medlemmar stöttar varandra, arbetar vi också för att öka kunskapen
om lungcancer. Vi anordnar seminarier, arbetar opinionsbildande och främjar värd, 
omsorg och forskning kring lungcancer.

Inte bara sjuka och anhöriga blir medlemmar i vär förening. Även läkare, sköterskor
och andra intresserade stöder oss. Du som vill bli medlem eller vill veta mer hittar 
oss på www.stodet.se, www.lungcancer.se



SVARSKORT
r Ja tack, jag vill delta på 
Lungcancerdagen 2011

r Ja tack, jag är medlem i 
föreningen och önskar därför 
kostnadsfri lunch kl 11.30

Vänligen texta tydligt!

Namn:

e-mail:

Tel:

Medföljande

OBS! 
Sista anmälningsdag 25/10
Föranmälan krävs

Fyll i svarskortet och skicka 
det senast den 25 oktober till 
Lungcancerförbundet STÖDET. 
Glöm inte porto!

Lungcancerdagen 2011

EN DÖDLIG SJUKDOM DU KAN LEVA MED
Allt fler lär sig leva med lungcancer. Därför är det med stor glädje och framtidstro 
Lungcancerförbundet Stödet bjuder in till Lungcancerdagen 2011.

Årets lungcancerdag är den 8:e i ordningen. Inbjudna är förstås patienter och 
deras anhöriga, läkare och övrig vårdpersonal samt politiker.

TID OCH PLATS
Lungcancerdagen hålls på Oscarsteatern i Stockholm.
Den 1 november klockan 11.30 börjar vi med lunch för Stödets medlemmar. 
En timme senare äntrar vår första föreläsare podiet.

ANMÄLAN
Att närvara på Lungcancerdagen är kostnadsfritt. Tyvärr kan vi inte garantera 
att alla får plats, så det är först till kvarn som gäller. 
Posta svarskortet eller maila till monica.sandstrom@stodet.se 
Det går även bra att ringa på 070-640 63 07.

VÄGBESKRIVNING
Oscarsteatern, Kungsgatan 63, ligger mitt i centrala Stockholm, cirka 300 meter 
ifrån Centralstationen och 50 meter ifrån Arlanda Express. 

MER OM OSS
På www.stodet.se kan du läsa mer om vår verksamhet. Hittar du inte vad du 
söker där, får du naturligtvis gärna kontakta vår ordförande Tommy Björk.
Honom når du enklast på telefon 020-88 55 33.

Hjärtligt välkommen!

Lungcancerförbundet Stödet

Tommy Björk
Ordförande

Information om Lungcancerdagen:
Tommy Björk, Lungcancerförbundet Stödet
Tel: 020 – 88 55 33

Program
Lungcancerdagen 2011
Moderator: Alexandra Charles

11.30    Kostnadsfri lunch för Stödets medlemmar

Program  Årets tema:  Att vara anhörig

12.30 – 17.30 ca
12.30 – 12.50  Lungcancerdagen 2011 öppnas! 

12.55 – 13.05  Introduktion - Vad är Stödet? 
   Tommy Björk, ordförande i Lungcancerförbundet Stödet

13.05 – 13.20  Presentation av årets moderator - Alexandra Charles  

13.20 – 13.45   Att leva nära men ändå utanför  
   Veronica Kerr, anhörig från Umeå

13.50 – 14.00  Bensträckare

14.00 – 14.45  Vem hjälper mig?
   Att vara anhörig när livet ändrar riktning
   Sara Natt och Dag, socionom, kurator, Stockholms sjukhem, 
   copywriter och författare, bl a till boken Livet som anhörig. 
   I skuggan av cancer, alzheimer och als. 

14.45 – 15.15  Kaffepaus

15.25 – 15.55  Cancerbeskedet – hur delger vi detta till patient och anhörig? 
   Ronny Öhman, överläkare, Lungkliniken, Skånes
   universitetssjukhus, Lund

16.00 – 16.10  En anhörig berättar       
   Sara Schottl, Lund 

16.15 – 16.25 Om att förlora sin mamma och själv bli en  
   Charlotte Qvandt - anhörig, Stockholm 

16.25 – 16.35  Patient och anhörig berättar   

16.40 – 17.00   Framtida behandlingar – Idag – Imorgon – 
   Roger Henriksson, överläkare, verksamhetschef, Stockholms  
   onkologi, Stockholm

17.05 – 17.10   Hur stödja lungcancerforskningen?
   Ola Brodin, docent, Södersjukhuset

17.15 – 17.25   Stödets lungcancerstipendium 2011 utdelas

17.25 – 17.30 ca  Sammanfattning och avslutning
   Alexandra Charles/Tommy Björk

   	 	 	 	 	


