
 
 
 

Inbjudan 

Njurcancerseminarium ”Hopp” 
 
16 september kl. 18.00-20.30 på ABF-huset, Katasalen, Sveavägen 41, Stockholm. 
Seminariet direktsänds via Njurcancerföreningens Facebook. 

 
 
 
 
 
 

 

Program 
 

Moderator 
Anders Åker, medicinjournalist och fd. chefredaktör DOKTORN.com  
 
17.45 Kaffe, te och smörgås serveras. 
  
18.00 Inledning  
Moderator Anders Åker och Jörgen Jehander, Njurcancerföreningens ordförande. 
 
18.05 Film Sverige Runt 
Personer från hela landet berättar om sin njurcancersjukdom och hur de mår. 
  
18.15 Vi behöver prata om hur vi mår 
En ny undersökning visar att 40 procent av personer med njurcancer upplever så stor oro relaterat till 
sjukdomen att det stör deras koncentration. Var fjärde pratar inte med någon om sina känslor runt 
sjukdomen och hur de mår psykiskt. Redovisning av och samtal om resultatet.  
Jörgen Jehander, Njurcancerföreningens ordförande. 
 
18.40 Träning vid cancer   
Forskning visar att träning i samband med och efter en cancerbehandling kan ha stor positiv 
påverkan på hur man mår. Region Jämtland Härjedalen och Friskis & Svettis berättar om sitt projekt 
där personer med cancer erbjuds egen gruppträning och hur deltagare utifrån sin förmåga har 
kommit igång. Praktiska råd kring träning och varför den är så viktig.  
Sanna Vikberg, Samordnare Fysisk Aktivitet, Folkhälsoenheten, Region Jämtland-Härjedalen. 
Robin Andersson Nyberg, PT Friskis & Svettis Östersund.  
Ingvar Tysell från Ås, tränar varje onsdag med Frösöngruppen. 
 
19.05 Bensträckare med Robin Andersson Nyberg, Friskis & Svettis 
 
19.10 Film - Ska man vara med i en medicinsk studie? 

Seminariet genomförs som ett fysiskt möte med ett maxantal på 70 personer.  
På grund av pandemin krävs föranmälan för de som vill komma och lyssna på plats. 
Anmälan görs till: info@njurcancerforeningen.se 
 



 
 
 
Det pågår flera nya studier inom njurcancer – men hur hittar man dem och vad innebär det att vara 
med i en forskningsstudie? Vi får följa Olof Karlsson och hans läkare Jeffrey Yachnin på Karolinska 
Universitetssjukhuset där de berättar om en pågående studie som de båda är en del av. 
Efteråt blir det en frågestund med Olof Karlsson och Jeffrey Yachnin. 
 
19.30 – 20.30 Debatt 
Hur kommer nya behandlingar och kombinationsbehandlingar ut till patienterna? Vad händer om 
myndigheternas modeller inte klarar av att räkna på hälsoekonomi och påföljden blir att 
myndigheterna säger nej till en ny behandling? Vad ska vi då med forskning till? Hur långt har 
myndigheterna kommit med att uppdatera sina modeller och program för att kunna räkna på nya 
läkemedel och kombinationer av läkemedel?  
Medverkande: 

• Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande socialutskottet 

• Dag Larsson (S), ledamot socialutskottet 

• Gustaf Befrits, hälsoekonom NT-rådet, Region Stockholm 

• Jonathan Lind Martinsson, enhetschef avdelningen för värdebaserad prissättning TLV 

• Olof Karlsson, Njurcancerföreningen 

• Liselott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet 

• Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer 
 
 
Seminariet genomförs med stöd av Bristol Myers Squibb, IPSEN, Merck och Pfizer. 
 


