
  

CANCERFORUM VÄST – EN SAMVERKAN MELLAN PATIENTFÖRENINGAR 

OCH FORSKNINGSORGANISATIONER I VÄSTVERIGE 

 

 

Cancer och livskvalitet 
Seminarium med ett brett patientperspektiv 

Onsdagen den 26 april 2017, kl. 17.30-20.00 

Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg 
Program 

17.30-18.00 

Fika (kaffe och fralla) 

18.00-20.00 

Seminariet inleds med en kort presentation av arrangören ”Cancerforum Väst”, se sidan 2. 

 

Gunnar Steineck, professor i cancerepidemiologi vid Avdelningen för onkologi, GU 

”Att bota cancer med återställd hälsa hos canceröverlevaren – att undvika och lindra följdsjukdomar av 
cancerbehandling” 

 

Gunnar Eckerdal, överläkare verksamhet onkologi SU, knuten till Regionalt Cancercentrum 
”Cancerrehabiliteringen - nytt nationellt vårdprogram” 

Paus  

 

Annika Kjeller, verksamhetsansvarig Randiga Huset, cancerpatient 
”Livskvalitet från barnets perspektiv” 

 

Cecilia Hedström, entreprenör, initiativtagare till ”Fight Cancer and Run” loppet, cancerpatient 

”Cecilias cancerresa” 

Paneldebatt (19.30-20.00) 

 

Anmälan 

Anmälan görs genom insättning av deltagaravgiften 100 kronor på ILCO:s PlusGiro konto 

72 62 18-1, märk betalningen med namn och ”Seminarium 26/4”. 
Sista dag för anmälan – som är bindande – är den 20 april 2017. 

 

 

 

 



 

 

 

Cancer och livskvalitet 

Seminarium med ett brett patientperspektiv 

Vilka är vi? 

”Cancerforum Väst” är ett nätverk av intresseorganisationer inom cancerforskning och 

cancervård. Se vidare under ”Kontaktuppgifter” nedan. 

Vår vision 

Vi vill tillsammans verka för ett utökat samarbete främst inom områdena forskning, 

cancervård och rehabilitering i Västsverige. Genom samrådsmöten, gemensamma aktivi-

teter och kommunikation via hemsidor och sociala media vill vi öka medvetenheten om 

det viktiga arbete som bedrivs här i Västsverige; allt med cancerpatienten och dennes 

anhöriga i fokus. 

Välkommen att engagera dig 

Varje organisation har sina egna stadgar. Beroende på intresseinriktning är du alltid väl-

kommen att engagera dig. Vi driver olika projekt där vi behöver hjälpande händer. 

Kontaktuppgifter 

GCF Ada & Beda Göteborg, en avdelning inom Gynsam, (Gynekologisk cancer) 

http://www.gynsam.se/gynsam/extern/gcf_ada_o_beda-goteborg  

BCF Johanna Göteborg Bohuslän, (Bröstcancer) 

http://www.bro.se/johannagoteborg  

ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet, www.ilco.nu/vastragotaland 

ProLiv Väst, (Prostatacancer) 

http://www.prostatacancerforbundet.se/prolivvast  

Lions Cancerfond Väst, (finansierar cancerforskning i Västsverige) 

http://www.lionscancerfond.se/  

Jubileumsklinikens Cancerfond, (finansierar cancerforskning i Västsverige) 

http://www.jubileumsklinikenscancerfond.se/  

Spårvagnar och parkering 

Spårvagn linje 3 och 9, hållplats Jaegersdorffsplatsen. 

Parkeringsgarage finns vid Dalheimers Hus (Slottsskogsgatan 12). I övrigt finns parke-

ringsplatser på anslutande gator och vid Jaegersdorffsplatsen. 
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