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12:05-12:10 AstraZeneca hälsar välkommen och ger en kort produktinformation om 
Imfinzi (durvalumab)

12:10-12:55 Specialistläkare onkologi Georg Holgersson, kontaktsjuksköterska Petra Agrell 
samt leg dietist Sofia Hörman berättar om patientflödet under CRT behandlingen 
från deras olika perspektiv och roller: läkarens, kontaktsjuksköterskans samt 
dietistens. 

Under mötet finns möjlighet att ställa frågor via chatten

Onkologkliniken Akademiska sjukhuset i Uppsala berättar om sina erfarenheter om hur de strukturerat följer 
upp patienter i stadium III NSCLC under pågående CRT med syfte att hjälpa patienterna genomföra 
behandlingen och minska risken för allvarliga biverkningar samt öka möjligheten att kunna ge efterföljande 
adjuvant immunterapi. 

Hur följs patienterna upp? Hur samarbetar det multiprofessionella teamet och vilken roll spelar onkolog, 
sjuksköterska samt dietist i de olika skeendena?

INBJUDAN TILL WEBINAR

Erfarenhetsmöte om uppföljning av lungcancerpatienter i 
stadium III under pågående kemoradioterapi (CRT) 

Till: Sjuksköterskor verksamma inom lungcancer
cc: Huvudman/Verksamhetschef

Onkologkliniken Akademiska sjukhuset i Uppsala delger sina erfarenheter

Program 20 april 2021 

Terapiinriktad information med produktinformation Imfinzi (durvalumab)



Sofia Andersson
Strategic Account Manager Oncology

Mobil: +46 72 202 05 53
E-post: sofia.andersson6@astrazeneca.com

Kontakta oss om du har frågor:
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SE-8092-03-15-ONC 

OM MÖTET

AstraZeneca välkomnar sjuksköterskor till erfarenhetsmöte inom lungcancer.
Mötet vänder sig till alla sjuksköterskor verksamma inom lungcancer i Sverige.
AstraZeneca planerar att kontinuerligt genomföra utbildningar för att dela kunskap och 
erfarenheter över landet.

OM WEBINARET

REGISTRERA DIG TILL MÖTET

Scanna QR koden eller klicka på länken nedan för registrering.
http://azconnect.se/e3496se

När du registrerat dig kommer du att få en bekräftelse via e-post med 
detaljerna för webinaret. Innan webinaret kommer du också att få en 
påminnelse till mötet

Siw Sundlöf
Strategic Account Manager Oncology

Mobil: +46 72 227 85 66
E-post: siw.sundlof@astrazeneca.com

Mötet sänds live och det kommer finnas tid för frågor och diskussion under mötet. Du kan 
medverka genom att använda din dator, Ipad eller mobil.

AstraZeneca står för föreläsning samt i de fall vi arrangerat mötet på plats på klinik för enklare 
förtäring.

Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso och Sjukvårdens Adressregister, HSAR, av 
AstraZeneca AB, som är anslutet till Intregritetsskyddsprogrammet för HSAR. Ytterligare information 
erhålls av IQVIA Solution Sweden AB. E-mail ; adressuppdatering@iqvia.com

http://azconnect.se/e3496se

