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Program

Lördagen den 12 oktober 2013

11.00 - 12.00 Anmälan och registrering
12.00 – 12.45  Lunch
12.45 - 13.00 Välkomstanförande och praktisk information (H2)
13.00 – 14.00 Hematologins historia (H2)
14.00 – 15.00 Att bli frisk från AML (H2)
15.00 - 15.10 Information från Guld-sponsorer (H2)
15.10 – 15.30 Kaffe
15.30 – 16.25 A - Lymfom (J2)
  B - Myelom (H2)
  C - Fatigue (R24-25)
  D - Håravfall (R2)
16.25 - 16.30 Förflyttning mellan seminarierna
16.30 – 17.30 A -AML/ALL (R24-25)
  B - KLL (R2)
  C - Kliniska studier (H2)
  D  - Nutrition vid Hematologisk sjukdom (J2)
19.00-  Middag

Söndagen den 13 oktober 2013

09.00 – 09.55 A - Ung med Blodcancer (J2)
   B - Anhöriga (H2)
  C - Waldenströms (R24-25)
  D - Myelofibros(R2)
09.55 – 10.00 Förflyttning mellan seminarierna 
10.00 - 11.00 A - MDS (R24-25)
  B - ET/PV (R2)
  C - Kontaktsjuksköterska (J2)
  D - Fysisk aktivitet vid blodcancer (H2)
11.00 – 11.30 Kaffe med smörgås
11.30 – 12.30 A - Aplastisk anemi (R2)
  B - KML (R24-25)
  C - Underlivet efter en benmärgstransplantation – vad sker i kroppen (H2)
  D - Infektioner (J2)
12.30 - 12.35 Förflyttning mellan seminarierna
12.35 - 13.35 Rehabilitering (H2)
13.35 – 14.30 Avslutning, i samband med detta finns lunch i form av lunchpåse

Aktuell sal markeras inom parantes (...), se orienteringskarta sid 5.
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Välkommen

Blodcancerförbundet önskar Er alla hjärtligt välkomna till vår patientträff. Årets Blodcancerträff är förbundets 
genom tidernas största madlamssatsning och vi har under helgen ca 250 deltagare från hela landet. Vi hoppas det 
ska bli två lärorika dagar med erfarenhetsutbyte, nya kunskaper om olika blodcancerdiagnoser samt att Ni får lära 
Er mer om hur det är att leva med cancer.  Detta är även en ypperlig möjlighet att både träffa gamla vänner och 
stifta nya bekantskaper.

Blodcancerförbundet

Blodcancerförbundet bildades 1982 och har idag ca 3 300 medlemmar. Vi är en 
intresseorganisation för dem som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig 
blodsjukdom, deras närstående och personal inom hematologi. Förbundet är en 
ideell organisation med statsbidrag och är medlem i Handikappföreningarnas 
samarbetsorgan, HSO. Förbundet har föreningar i hela landet, fördelade i 14 
föreningar. Föreningarna fungerar även som kontaktkanal till de lokala 
sjukhusen. 

Vårt övergripande mål är att alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas god, 
likvärdig vård och rehabilitering. Därför arbetar vi för ökad satsning på forskning, 
för bättre vård och behandling och för att skapa kännedom om och förståelse för 
hur det är att leva med sjukdomen. Arbetet bedrivs bland annat genom 
opinionsbildning och informations- och utbildningsinsatser.

För att nå dessa mål:
-   ställer vi som remissinstans krav på myndigheter och politiker i blod- och  
blodcancersjukas intresse
-   stödjer vi forskning och utveckling inom hematologi
- sprider vi kunskap om blod- och blodcancersjukdomar till exempel genom att 
ge   ut medicinska informationsskrifter.

Föreningarna har egna ekonomiska fonder som medlemmar och 
sjukvårdspersonal kan söka medel från. Bidrag kan till exempel ges för extra 
utgifter i samband med att man blivit sjuk eller till vidareutbildning för 
hematologipersonal.

Att känna samhörighet med andra i samma situation och arbeta för 
gemensamma mål är en förutsättning för förbundets verksamhet. Oavsett var i 
landet man bor och oavsett ekonomiska förutsättningarna ska personer med en 
blod- och blodcancersjukdom ha rätt till en bra vård.
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Praktisk information

Reseersättning

Reseräkning som ni har fått ska ni fyllas i och lämna in till oss på plats eller skicka in till förbundet. Ni som åker 
med av föreningarna anordnade gruppresor får räkna med att resan fram till station, flygplats finansieras av er 
själva.Reseräkningen skickas till:  
  Blodcancerförbundet
  Reseräkning Blodcancerträff
  Box 1386
  172 27 Sundbyberg

Kom ihåg

De seminarier ni uppgav vid bokningen var för att vägleda oss i hur stora lokaler vi skulle boka. 

Komplementär medicin har tyvärr fått utgå på grund av att vi inte lyckades få någon föreläsare till den, det var 
lite för kontroversiellt. 
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Blodcancerförbundet
Ewa Jonsson
Fredrik Björnwid
Hasse Sandberg
Anna-Stina Granström (Västra)
Kerstin Holmberg (ordförande)

Blodcancerföreningen i Norrbotten
Elly Granlund-Åström
Gunilla Rosenberg
Karl-Henrik Lindroth
Margot Rosenberg

Blödarsjukas förening vid NUS
Angelica Bergström
Ann-Kristin Lundström
Christer Aronsson
Irene Bergström
Karl Einar Enarsson
Katarina Lindinger
Kerstin Stråby
Olle Lindinger
Rune Lundström
Sylvia Bäckström
Ulla Olofsson
Åke Stråby

Blodcancerföreningen i Örnsköldsvik
Britt-Marie Boström
Jan Boström

Blödarsjukas förening i Västernorrland
Birgitta Bergman
Gunvor Swenning
Lena Andersson
Martina Johnsson

Gotland
Berndt Lagergren
Carl Jonson
Therese Sjögren
Ulla-Britt Lagergren

Deltagarlista

Blodsjukas förening i Örebroregionen
Anders  Eklind
Anita Johansson
Annette Persson
Birgitta Widén
Carl-Axel Kjellgren
Elisabeth Flodström
Elisabeth Kjellgren
Erland Bohlin
Ing-Marie Eklind
Ingvar Knutsson
Irene Botström
Iris  Rehnholm

Jan Persson
Katarina Malmkvist
Klaus Herchenröther
Kristina Hagström
Lars-Erik Svensson
Lennart Johansson
Margareta Emnegard
Monica Bentzer
Monika Knutsson
Rolf  Rehnholm
Ulla Herchenröther
Urban Flodström
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Deltagarlista FORTSÄTTNING

Blodcancerträff 12-13 OKTOBER 2013 SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG8

Blodcancerföreningen i 
Stockholms Län
Anders Förare
Anita Rundblad
Anita Sparrings Persson
Ann Östberg
Anne-Charlotte Bennerstam
Barbara Wall
Barbro Frykestam
Beatrice Alm
Bo Karlsson
Bo Wall
Britt-Marie Jakobsson
Carolina Hägg Kastman
Chandrashekhar Pant
Christian Nilsson
Desirée Sandin
Elisabeth Johansson
Else-May Trast
Erna Marinado
Eva Parry
Ewa Ekstrand
Gun Zebühr
Gunilla Peterson
Helene Bengtsson
Hellevi Paakkanen
Henrik Persson
Imad Abbawi
Ingrid Bohm
Ingrid Miller
Jan Heijwegen
Janhåkan Östberg
Karin Svensson
Katarina Karlsson
Kerstin Åquist
Lena Winge
Lennart Norberg
Lise-lott Eriksson
Louise Seimyr
Margareta Herrman
Margareta Hollstrand
Margaretha Johansson
Maria Lindemark
Nina Noren

Olof Åquist
Per Kastman
Roger Rundblad
Sara Evhammar
Sara Söderström
Stefan Johansson
Suzanne Söderström
Tanja Marinado
Tina Camaroff
Ulf Mejhert
Viveka Sandbäck Kjellander
Yvonne Djurling

Blodcancerföreningen i 
Uppsala sjukvårdsregion
Anna Boman
Annika Fasthamre
Christina Boström
Elisabeth Söderqvist
Göthe Fasthamre
Hans Bäckström
Ivar Nordlöf
Kerstin Filipsson
Laila Nordlöf
Lena Petersson
Lena-Stina Bäckström
Linda Larnefeldt
Sabina Larnefeldt Törnkvist
Sven Bernesson

Blodcancerföreningen i 
Skaraborg
Christina Bergdahl
Karl Erik Appeby
Kirsti Appeby
Lars Bergdahl
Lasse Dahlqvist
Marie Dahlqvist
Monica Tottie

Blodcancerföreningen Halland
Carina Tollemark
Gustav Thellqvist
Therese Tellqvist
Tina Frilander

Blodcancerföreningen 
Västsverige
Agneta Envall
Ambjörn Envall
Ann Werling
Ann-Sofi Fridén
Annika Berg Davidsson
Annika Geigant
Berith Kjällén
Birgitta Bolis
Bo Nilsson
Britt-Marie Stenbeck
Christina Bergén- Tysk
Claes De Neergaard
Erik Mossberg
Evelyn Lachonius
Gerd De Neergaard
Gerry Geigant
Gunilla Blomberg
Gunnar Johannisson
Göran Carlsson
Hans-Martin Junggren
Inger Andersson
Ingvar Andersson
Ingvar Ågren
Irene Johansson
Jan Johansson
Jan Millbjer
Jill Johansson
Klas Sjögren
Kristina Eriksson
Lars Peter Knutsson
Leif Lachonius
Lena Knutson
Lise-lott Goldbeck-Löwe
Magdalena Dahlsjö
Magnus Sjögren
Malin Edvardsson
Margareta Sjögren
Marianna Van Veen
Reidar Knutson
Ronald Van Veen
Sune Fridén
Ulf Andersson
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Nya bekantskaper

Blodsjukas förening på 
Blodcancerföreningen i 
Sydöstra sjukvårdsregionen
Anita Gustafsson
Anna Kanerva
Anne-Marie Holmqvist
Arne Fredriksson
Arne Raask
Barbro Lundström
Bert-Ove Karlsson
Dieter Rühmann
Emma Weinesson
Eva-Lisa Pernrud
Gabor Olah
Gerd Brodin
Gerd Raask
Gun Green
Gunnel Olah
Göran Jendeberg
Inge Gustafsson
Ingrid Eriksson
Ingrid Rühmann
Jerker Pernrud
Kari Kanerva
Kent Eklöw
Margareta Björklund

Maritza Rehnström
Mary-Ann Wasseng
Mats Hannerstig
Maud Oxelgren
May Elofsson
Merja Kanerva
Mikaela Ganeholt
Monika Karlsson
Peo Häggh
Robert Ganeholt
Rosie-Marie Weinesson
Sofie Fransson
Solveig Jendeberg
Solveig Lindh Einarsson
Stefan Einarsson
Torgny Kindh
Ulla Branner Karlsson

Blodsjukas förening i Södra 
Sjukvårdsregionen
Agneta Henningson
Alf Sjöberg
Anita Myrkvist
Anna-Greta Persson
Berndt Nilsson
Birgitta Bramne

Bo Göran Petersson
Britt-Marie Petersson
Carin Johansson
Elisabet Nilsson
Elisabeth Almefors Carlsson
Eva Sjöberg
Farida Miyazu
Gert Bülow
Joakim Månsson
Karin Stokkedal
Lisbeth Lindqvist
Lisbeth Nilsson
Maria Månsson
Marianne Fontaine Jern
Nelly Nilsson
Nils Larsson
Per Lindqvist
Roger Stokkedal
Roland Engnell
Samira Björnwid - Najid
Stefan Jern
Takeshi Miyazu
Ylva Persson
Ywonne Bernhardsson
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Blodcancerträff 12-13 OKTOBER 2013 SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG10

12 oktober 13.00 - 14.00 HEMATOLOGINS HISTORIA (H2)

En genomgång av hur hematologin har utvecklas i Sverige. Målsättningen är att 
åhörarna ska få en större kunskap i de hematologiska framsteg som tagits under 
de senaste decennierna. 

Dick Stockelberg
Jag har arbetat som hematolog i över 20 år. Mitt specialintresse är akuta 
leukemier. Min forskning är idag inriktad på resultat från blodcancerregistret. 
Jag jobbar idag halvtid som hematolog på Sahlgrenska och halvtid med 
e-hälsofrågor nationellt.
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11

12 oktober 14.00 - 15.00 ATT BLI FRISK FRÅN AML (H2)

Sabine Söndergaard
Hon har familj, vänner och en karriär som pekar spikrakt uppåt. En fulltecknad 
agenda och hjul som snurrar allt snabbare. Att döden skulle stå och lura bakom 
ett hörn fanns inte för Sabine Söndergaard, vd för Göteborg & Co. Sabine 
berättar om hur det är att drabbas av AML mitt i livet. 
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Novartis Läkemedel, Box 1150, 183 11 TÄBY, tel 08-732 32 00, fax 08-732 32 01 www.novartis.se

Kampen 
mot KML går

vidare.

Besök gärna nätverket för KML på www.cmlearth.com
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Janssen-Cilag AB

VILL DU VETA MER OM 
MULTIPELT MYELOM?

WWW.MM-INFO.SE

Du som är patient eller anhörig kan besöka 
www.mm-info.se. Där hittar du också 
information kring symtom och hur sjukdomen 
kan påverka vardagslivet för de som drabbas.

Janssen-Cilag AB, Box 7073, 192 07 Sollentuna
Tel 08-626 50 00, Fax 08-626 51 00, www.janssen.se

Annons Roche 1/2

www.lymfominfo.se
Webplatsen för dig som vill veta mer

Roche AB
Liljeholmsstranden 5
100 74 Stockholm
08-726 12 00

Om Du fått diagnosen Lymfom

Om Du är vän eller nära anhörig

Om Du behöver tips och råd
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Blodcancerträff 12-13 OKTOBER 2013 SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG14

12 oktober 15.30 - 16.25

LYMFOM
Det finns två varianter, den mer aggressiva formen Hodgkins sjukdom och den lugnare 
non-Hodgkin lymfom. Svullna lymfkörtlar förekommer vid båda tillstånden. Hodgkins sjukdom 
behandlas med cellgifter och strålbehandling. Varje år insjuknar omkring 2000 människor i 
lymfom i Sverige. Orsakerna till lymfom är okända, men såvitt man vet är sjukdomen inte ärftlig. 

Herman Nilsson-Ehle
Herman Nilsson-Ehle är docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation 
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, där han främst är verksam inom 
Lymfomteamet, som startades för drygt 10 år sedan. Han är också universitetslektor med ansvar 
för hematologidelen av utbildningen i medicin på läkarprogrammet. Herman är ordförande i den 
Svenska Lymfomgruppen SLG samt i den Västsvenska lymfomgruppen VLG, och är aktiv i den 
Nordiska lymfomgruppen NLG. Han är knuten till Regionalt Cancercentrum Väst som regional 
processägare för maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. Herman är f.n. huvudprövare 
(principal investigator, PI) för tre behandlingsstudier med nya läkemedel för maligna lymfom, 
och är handledare för forskningsprojekt på läkarprogrammet, för läkare under 
specialistutbildning och på doktorand/docenturnivå. 

MYELOM
Myelom är cancer i benmärgen. Det är en kronisk sjukdom, vilket betyder att den in nuläget inte 
helt går att bota. Dess förlopp skiljer sig kraftigt mellan olika individer. Även om sjukdomen är 
svår att bota kan många bli bättre och få en god livskvalitet om rätt behandling sätts in. Forskarna 
vet inte orsaken till varför man får myelom. Däremot vet man hur sjukdomen uppstår. Myelom 
utgår nämligen från en typ av vita blodkroppar som kallas plasmaceller. Deras normala funktion 
är att tillverka antikroppar mot bl.a. virus och bakterier. En enda plasmacell kan bilda ett par tusen 
antikroppar i minuten. Plasmacellerna finns framför allt i benmärgen och i lymfkörtlarna.

Ulf-Henrik Mellqvist
Arbetar som överläkare i hematologi och intenrmedicin på Medicin- och onkologkliniken i Borås 
samt vid hematologisektionen på Sahlgrenska sjukhuset där han också innehar en docentur i 
hematologi. Hans avhandling berörde främst akut och konisk myeloisk leukemi men numera är 
hans forskning inriktad mot kliniska studier rörande myelom.

FATIGUE
Medicinsk term för extrem trötthet som kan drabba cancerpatienter. Trötthet vid cancer, 
fatigue, går inte att jämföra med vanlig trötthet som går att mildra genom vila eller sömn. Fatigue 
gör att allt känns oöverstigligt: kamma håret, klä på sig, gå på toaletten och så vidare. Seminariet 
ska förhoppningsvis ge goda tips om hur man lindrar/lever med fatigue.  

Helene Ekfors
Jag har tidigare arbetat inom cancervård; såväl poliklinisk strålbehandling som slutenvård med 
inriktning på lymfom/sarkom och leukemi. Jag har även undervisat på grundutbildningen för 
sjuksköterskor och specialistutbildningen inom cancervård på Lunds Universitet. Vid sidan av 
min tjänst på Lunds Universitet har jag några klasser per vecka som yogalärare i mitt företag 
FinnFlytet. Mitt motto är “Liberty is about our rights to question everything” – Ai Weiwei

HÅRAVFALL
Enkät om hur medlemmarna upplever håravfall vid cytostatikabehandling presenteras. Därefter 
informerar och inspirerar Lotta om hur man kan använda peruk, scarfs samt smink för att på så 
sätt uppleva sig mindre sjuk.  

Lotta Hallgren
Jag heter Lotta Hallgren och jobbar sedan tretton år tillbaka på Carl M Lundh i Kalmar. Jag är 
utbildad frisör och drev egen salong tidigare. Jag har sedan år 2000 enbart med löshår och 
hjälper personer som tappat håret. Mitt arbete är varierat, omväxlande och väldigt roligt!
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12 oktober 16.30 - 17.30

AKUT MYELOISK LEUKEMI/AKUT LYMFATISK LEUKEMI - AML/ALL
Akut myeloisk leukemi (AML) också betecknad akut myeloblast eller myeloid leukemi. Det är en 
av de vanligaste huvudformerna av leukemi hos vuxna. Diagnosen baseras på fyndet av 
onormala celler i blodet och benmärgen med en samtidig minskning av antalet normala röda och 
vita blodkroppar samt blodplättar. Det är viktigt behandling inleds tämligen omedelbart efter det 
att diagnosen fastställts. Det finns flera typer av akut leukemi. En form (lymfatisk) är vanligast 
hos barn, medan en annan (myeloisk) mest drabbar vuxna personer. Gemensamt för båda 
formerna är att de vita blodkropparna inte mognar som de ska i benmärgen. Dessa omogna vita 
blodkroppar tränger undan de normala, specialiserade cellerna i blodet och benmärgen.

Dick Stockelberg
Jag har arbetat som hematolog i över 20 år. Mitt specialintresse är akuta leukemier. Min 
forskning är idag inriktad på resultat från blodcancerregistret. Jag jobbar idag halvtid som 
hematolog på Sahlgrenska och halvtid med e-hälsofrågor nationellt.

KRONISK LYMFATISK LEUKEMI - KLL
Om blod från en person med obehandlad KLL, eller annan leukemi med mycket stort antal vita 
blodkroppar i blodet, får stå en stund i ett glasrör och blodlevring förhindras uppträder ett tjockt 
vitt band av vita blodkroppar i mitten mellan de röda blodkropparna som sjunker ner och 
blodplasman som flyter upp. I normalt blod kan inte de vita blodkropparna urskiljas på detta sätt. 
Leukemi översätts ofta med termen blodcancer. Det är viktigt att veta att det finns många olika 
former av leukemi, och att symtom, behandling och framtidsutsikter skiljer sig avsevärt. Med 
”kroniska” former av leukemi avses sådana där leukemicellerna mognar ut och liknar sina 
normala motsvarigheter i blodet. Andra former kallas ”akuta”, och vid dessa sjukdomar ses en 
ökning av omogna blodceller i benmärgen och ofta även i blodet där omogna former normalt inte 
finns. Med ”lymfatisk” avses att leukemicellerna är en form av lymfocyter, som normalt är en del 
i immunsystemet.

Herman Nilsson-Ehle
Docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg, där han främst är verksam inom Lymfomteamet, som 
startades för drygt 10 år sedan. Han är också universitetslektor med ansvar för hematologidelen 
av utbildningen i medicin på läkarprogrammet. Herman är ordförande i den Svenska 
Lymfomgruppen SLG samt i den Västsvenska lymfomgruppen VLG, och är aktiv i den Nordiska 
lymfomgruppen NLG. Han är knuten till Regionalt Cancercentrum Väst som regional 
processägare för maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. Herman är f.n. huvudprövare 
(principal investigator, PI) för tre behandlingsstudier med nya läkemedel för maligna lymfom, 
och är handledare för forskningsprojekt på läkarprogrammet, för läkare under 
specialistutbildning och på doktorand/docenturnivå. 

KLINISKA STUDIER
Vad är en klinisk studie? Varför är det viktigt att kliniska studier genomförs i Sverige? Hur får 
man reda på studier att vara med i? Detta är några av de frågor som detta seminarium är tänkt 
att ge svar på.  

Peter Fernegård, Celgene
Varit verksam inom olika läkemdelsföretag under cirka 30 år med tyngdpunkt inom 
blodsjukdomar.  Huvudparten av arbetsuppgifterna har varit på medicinsk avdelning inriktat 
mot medicinsk rådgivning, prövarinitierade studier och arrangemang av utbildningar för 
sjukvårdspersonal samt samarbete med olika patientorganisationer.
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NUTRITION VID HEMATOLOGISK SJUKDOM
Många cancerpatienter upplever svårigheter att äta, avsaknad av matlust och 
smakförändringar. Seminariet ska ge tips och råd hur man får i sig tillräckligt med näring för en 
framgångsrik behandling.

Åsa Nybacka
Åsa härstammar från Skellefteå - en liten östkust- stad i vackra Västerbotten. Utbildad inom 
Odontologi och blev tandsköterska, men sadlade om till Medicinska området och var färdig 
Dietist 1995, samma år som tredje dottern föddes. Första åren som Dietist (efter 
mammaledigheten)jobbade Åsa vid barnkliniken på Skellefteålasarett och arbetade i projekt vid 
barnkliniken Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. 2000 började Åsa vid Dietistkliniken vuxen 
vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, diagnoserna som hon arbetat med klinisk vid 
Karolinska har genom åren varierat, men senaste 7 åren så har det handlat om Hematologi, 
Kvinnohälsa och Plastikkirurgi. Sedan 2009 reg. doktorand på Kvinnors och barnshälsa men har 
arbetat i och hjälpt till i många projekt både innan och efter det. Ämnet för hennes avhandling är 
gynekologisk endokrinologi i förhållande till kost och motion, hon beräknas disputera våren 
2014. På fritiden är Åsa politiskt aktiv i Sollentuna(där hon bor) och resten av vakna dygnet går 
åt till träning, matlagning, bakning, läsa deckare och vara med familj och vänner. Att kroppen kan 
läka/reparera sig själv under rätt förutsättningar är något Åsa brinner för och tror mycket 
på.”Man bör ju åtminstone ha försökt innan man ger upp” lyder hennes motto.
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13 oktober 09.00 - 09.55

ANHÖRIGA

Margareta Nolbris
Barnsjuksköterska fil.dr. Hon arbetar vid Centrum för barns rätt till hälsa på Drottning Silvias barn 
& ungdomssjukhus i Göteborg. Hennes forskning fokuserar på barnonkologisk omvårdnad och 
webbaserad forskning om lärande och stöd via nät- och kommunikationsteknologiska insatser 
för barn med urogenital missbildning och barnonkologisk omvårdnad. Samt även forskning om 
barns och ungdomars delaktighet och upplevelser som närstående till en sjuk familjemedlem 
inom hälso- och sjukvården.

WALDENSTRÖMS
Waldenströms makroglobulinemi är en lymfomsjukdom, som utgår från tumöromvandlade 
lymfocyter, en typ av vita blodkroppar som normalt finns i blod, benmärg och lymfknutor. 
Orsaken till att sjukdomen uppstår är inte känd. Man vet dock att patienten med 
immunbristsjukdomar löper en ökad risk att utveckla sjukdomen. Vissa patienter med 
reumatisk sjukdom tycks också ha en större risk att utveckla lymfomsjukdomar. 

Herman Nilsson-Ehle
Docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg, där han främst är verksam inom Lymfomteamet, som 
startades för drygt 10 år sedan. Han är också universitetslektor med ansvar för hematologidelen 
av utbildningen i medicin på läkarprogrammet. Herman är ordförande i den Svenska 
Lymfomgruppen SLG samt i den Västsvenska lymfomgruppen VLG, och är aktiv i den Nordiska 
lymfomgruppen NLG. Han är knuten till Regionalt Cancercentrum Väst som regional 
processägare för maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. Herman är f.n. huvudprövare 
(principal investigator, PI) för tre behandlingsstudier med nya läkemedel för maligna lymfom, 
och är handledare för forskningsprojekt på läkarprogrammet, för läkare under 
specialistutbildning och på doktorand/docenturnivå. 

UNG MED BLODCANCER

Carin Eggert
För två år sedan, vid 23 års ålder, fick Carin Eggert beskedet att hon insjuknat i kronisk myeolisk 
leukemi, KML.
Hur är det att vara ung och drabbas av blodcancer?
Carin berättar om chockbeskedet, hur hon ser på sin sjukdom idag och om vikten att tala öppet 
om cancer – även med unga människor.
Carin är ursprungligen från Skåne, men bor och arbetar idag i Stockholm. De nya möjligheterna 
att behandla KML har gett henne hopp om att en dag kanske helt kunna avsluta sin behandling.

MYELOFIBROS
Myelofibros är en sällsynt sjukdom som drabbar ca 40 nya personer/år i Sverige. Den är i stort 
sett lika vanlig över hela världen. Mest förekommer den i medelåldern eller vid högre åldrar, men 
i enstaka fall drabbas även yngre personer. Man känner inte till vad orsaken till sjukdomen är, 
och inga yttre faktorer har kunnat påvisas som framkallar den. Ibland utvecklas myelofibros ur 
en närbesläktad sjukdom, polycythemia vera. Myelofibros är inte ärftligt. 

Khadija Abdulkarim
Ursprungligen från Etiopien. Bosatt i Sverige sedan 1991. Arbetar på Sahlgrenska 
Universitetssjukhus som hematolog sedan 8 år tillbaka. Specialistläkare inom hematologi och 
invärtesmedicin. Tillhör MPN- teamet och forskar kring MPN-sjukdomar med fokus på 
komplikation frekvenser. Detta syftar till att identifiera högriskpatienter redan från diagnos. 
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13 oktober 10.00 - 11.00

MYELODYSPLASTISKA SYNDROM - MDS
Myelodysplastiska syndrom är en grupp kroniska sjukdomar där den normala blodbildningen är 
mer eller mindre störd, beroende på oförmåga hos de blodbildande stamcellerna (omogna 
benmärgsceller) att producera mogna blodceller av olika typer (röda och vita blodkroppar samt 
blodplättar). I de flesta fall innebär detta att patienterna får blodbrist (anemi), ofta lågt antal vita 
blodkroppar (leukopeni) och minskning av antalet blodplättar (trombocytopeni). I en del andra 
fall kan sjukdomen redan från början likna en kronisk leukemi med ökat antal vita blodkroppar i 
blodet.

Hege Garelius
Arbetar som överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sektionen för hematologi och 
koagulation. Specialintressen: Myelodysplasi och akuta leukemier. Jobbar som regional 
processägare för leukemiprocessen.

ESSENTIELL TROMBOCYTOS/POLYCYTEMIA VERA - ET/PV
Trombocyter (blodplättar) är de blodkroppar, som är nödvändiga för att blodet ska kunna levra 
sig normalt. De är de minsta av blodkropparna, mindre än hälften så stora som röda blodkroppar 
(figur A). Antalet trombocyter i blodet varierar normalt mellan c:a 140 och 450  miljarder per 
liter. När en skada uppkommer i väggen till ett blodkärl, utsöndras ämnen som aktiverar 
trombocyterna. Deras form förändras och de blir "klibbiga", dvs de fastnar lättare i varandra och 
i strukturer vid skadan. På det sättet bidrar de till uppkomsten av ett skyddande internt "förband" 
som tätar skadan och hindrar blödning från kärlet. Ordet "trombocytos" betyder att antalet 
trombocyter är högre än normalt, och "essentiell", som kommer från latinet, anger helt enkelt att 
orsaken är okänd. Produktionen av trombocyter är ökad, vilket i benmärgen, där blodkropparna 
bildas, syns genom att förstadierna till de mogna trombocyterna är ökade
Polycytemia vera är en sjukdom som beror på att benmärgen bildar för många blodceller. Man 
hittar ett högt blodvärde vid blodprovstagning. Även antalet vita blodkroppar och blodplättar 
kan vara förhöjda. Om det bildas för mycket blod kan man få blodpropp eller blödningar. 
Överskottet vill ut eller blir för trögflytande i blodet så att propparna bildas.

Khadija Abdulkarim
Ursprungligen från Etiopien. Bosatt i Sverige sedan 1991. Arbetar på Sahlgrenska 
Universitetssjukhus som hematolog sedan 8 år tillbaka. Specialistläkare inom hematologi och 
invärtesmedicin.

KONTAKTSJUKSKÖTERSKA

Ann-Sofi Isaksson
Ordförande för ”Nationell arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska och individuell vårdplan”
Med det specifikt uppdraget att utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen, med syftet att 
funktionen ska ligga steget före med innovativt arbetssätt som uppfyller patienternas behov. Ett 
grundläggande krav är att patienternas ställning ska stärkas genom arbetssättet. Gruppen ska 
verka för utbredning och uppföljning av kontaktsjuksköterskefunktionen. Gruppen ska särskilt 
beakta behovet av kontaktsjuksköterska för diagnoser med få fall samt svaga patientgrupper. 
Gruppen ska också arbeta för införandet av individuell vårdplan i cancervården, uppföljning  och 
fortsatt utveckling av vårdplanen. Arbetet ska bedrivas lokalt/regionalt i samverkan med 
processägare/motsvarande. 
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FYSISK AKTIVITET VID BLODCANCER
En framgångsrik behandling är i mångt och mycket beroende av patientens kondition och 
möjligheten att hålla sig fysiskt aktiv. Även under besvärliga behandlingar mot cancersjukdomar 
är det av största vikt med fysisk aktivitet. Seminariet kommer tips och råd kring detta.

Ellen Schultz
Leg. sjukgymnast. Arbetar på Centrum för Allogen Stamcellstransplantation på Karolinska 
Universitetessjukhuset Huddinge i Stockholm sedan drygt 5 år tillbaka. Träffar både vuxna och 
barn på avdelningen under den inneliggande vården då de får en allogen 
stamcellstransplantation, ffa. pga. blodcancer. Har tidigare även haft grupper i öppenvården för 
dessa patienter då det har eftervårdsbehov med rehabilitering.
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INFEKTIONER
Generellt innebär behandling av blodcancersjukdom att patientens immunförsvar kraftigt 
försämras. 

Per Ljungman
Per Ljungman är gästprofessor i hematologi vid Karolinska Institutet, med placering vid 
institutionen för medicin, Huddinge. Hans forskning är huvudsakligen inriktad på diagnostik, 
profylax och behandling av infektionskomplikationer hos patienter som genomgått allogen 
stamcellstransplantation. Per Ljungman studerar främst herpesvirusinfektioner, utveckling av 
vaccinationsstrategier för transplantationspatienter med särskild inriktning på det 
immunologiska svaret efter vaccination, samt betydelsen av infektioner med luftvägsvirus som 
RS-virus och influensa. Studierna bedrivs till stor del som internationella samarbetsprojekt inom 
ramen för den europeiska gruppen för blod- och benmärgstransplantation, EBMT.

UNDERLIVET EFTER EN BENMÄRGSTRANSPLANTATION

Eva Smith-Knutsson
Jag är gynekolog vid Kvinnokliniken, NÄL överläkare i öppen vård och klinisk sexolog, 
auktoriserad av Nordisk förening för klinisk sexologi.. Jag har sysslat mycket med psykosomatik, 
sexuella problem, mödrahälsovård och sexuella övergrepp hos barn och vuxna. Dessutom är jag 
farmor, har två vuxna barn och är numera pensionär två dagar i veckan. Utbildad vid 
Kvinnokliniken vid dåvarande lasarettet i Vänersborg, kompletterat med tjänstgöringar vid KK, 
SU/SS, Göteborg och KK, Lunds Universitetssjukhus. Jag är också aktiv inom Svensk 
Gynekologisk Förenings Arbetsgrupper för Vulva och för Psykosocial obstetrik och gynekologi 
och sexologi. Sen 20100312 är jag doktorand vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

APLASTISK ANEMI
Ordet "aplastisk" kommer från två grekiska ord som tillsammans betyder "en oförmåga att 
utvecklas till en ny vävnad". "Aplastisk anemi" används för att beskriva benmärgens oförmåga 
att bilda de celler som cirkulerar i blodet. För patienten betyder detta blodbrist (anemi) till följd av 
för få röda blodkroppar, infektionskönslighet beroende på en brist på vita blodkroppar och 
blödningstendens beroende på brist på blodplättar. Aplastisk anemi är en allvarlig blodsjukdom.

Krista Vaht
Född och fått sin utbildning i Estland. Sedan 2007 jobbar som hematolog på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, mest på transplantationsmottagningen. Har intresse för allogen 
stamcellstransplantation och sedan 2012 jobbar jag med doktorandprojekt som hanterar olika 
aspekter av aplastisk anemi i Sverige.

KRONISK MYELOISK LEUKEMI - KML
Kronisk myeloisk leukemi (KML) drabbar cirka 85 personer i Sverige årligen. Sjukdomen är lite 
vanligare hos män än kvinnor och de flesta som insjuknar är mellan 50 och 70 år. Denna 
leukemiform kännetecknas av ett högt antal vita blodkroppar i olika mognadsstadier i benmärg 
och blod. Cirka hälften av patienterna har också en förstorad mjälte. Vanligen är antalet röda 
blodkroppar lätt sänkt medan blodplättarna (trombocyterna) är förhöjda.

Hans Wadenvik
Professor Hans Wadenvik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tagit initiativ till 
djupintervjuer av patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) som får 
läkemedelsbehandling. Projektet ska ge ökad förståelse för vilka bakomliggande faktorer som 
påverkar patienternas följsamhet till behandling.
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Henrik Ripa (M)
Riksdagsledamot och suppleant i Socialutskottet, där han har ansvar för Folkhälsa, Socialtjänst, 
Smittskydd och Tandvård. Han är även vice ordförande för VISIR (Vi som inte röker). 

Meeri Wasberg (S)
Är född, uppvuxen och bosatt på Muskö. Sin första nära cancerupplevlese är när en skolkamrat 
drabbades av leukemi och efter tredje återfallet inte hade kraft kvar. Har tjänstgjort som 
ersättare i Riksdagen till och från under både förra och nuvarande mandatperioden och har 
därför fått pröva på ett antal olika utskott (Civil-, Justitie-, Finans- och Skatteutskottet) Är 
ledamot sedan ett drygt år tillbaka (då jag efterträdde Carina M) och är arbetande ersättare i 
Socialutskottet. Har ett speciellt ansvar för frågor som rör försörjningsstöd, men har också fått 
möjlighet att fördjupa mig inom det stora området Cancer. Yrkesmässigt har jag spenderat lite 
drygt 20 år på Arbetsförmedlingen där jag numera är arbetsförmedlare. Har också haft flera 
fackliga uppdrag för Fackförbundet ST.

Patrik Göransson
Ordförande för Swedpos inleder och ger en bild av hur cancerrehabiliteringen ser ut idag och hur 
den borde se ut.

Blodcancerträff 12-13 OKTOBER 2013 SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG24

13 oktober 12.35 - 13.35

Swedpos
Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering och vi erbjuder ett forum för 
multiprofessionell sakkunskap inom cancerrehabilitering. Föreningens arbete skall bidra till att 
det fysiska, psykologiska, sociala och existentiella stödet till cancerberörda prioriteras i samhället 
och vården.
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Shire hjälper människor med livsförändrande 

sjukdomar att leva bättre liv. Vi strävar efter 

att förstå patientens behov och tillhandahåller 

behandlingar inom en rad olika sjukdomsom-

råden; ADHD, njursvikt, blodsjukdomar, 

genterapi, regenerativ medicin samt 

sjukdomar i mag-tarmkanalen. 

Shire sysselsätter över 5 000 människor i 29 

länder. I huvudsak har Shire verksamhet i 

USA, Storbritannien och Schweiz. Utöver 

detta finns ett nätverk av kontor och distribu-

tionskanaler över hela Europa, Sydamerika, 

Kanada och Stillahavsområdet. Shire finns 

representerat i alla nordiska länder.

För ytterligare information om Shire, besök 

företagets webbplats: www.shiresverige.se 
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