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Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande Ylva Hedin Larsson, Lund 
v ordförande Eva Lena Nilsson, Hässleholm 
sekreterare Kerstin E Lundgren, Lund  
kassör Carina Siller, Malmö 
web-ansvarig Leif Johansson, Malmö 
ledamot Eva Ahlner, Linköping 
ledamot och representant i NRPV Marianne Frid  
ledamot (adjungerad) Karin Johansson, Lund 
 
Valberedning har varit Ingrid Gulde, Södertälje och Maria Herbertsson, Stockholm. 
 
Revisorer har varit Lotta Robért, Lund och Solvay Sandberg, Malmö. 
 
Medlemmar: 
Sektionen hade under året ca 180 medlemmar. 1800 av LSR:s medlemmar har inte valt 
sektion ännu och det trots att man i avgiften till Förbundet automatiskt betalar för 
medlemskap i en sektion. Alla medlemmar i vår sektion uppmanas att tala med kollegor på 
Era arbetsplatser och arbetsorter och intressera dem för att gå med i vår sektion! 
 
Ekonomin har under året varit god. Se separat redogörelse.  
 
Styrelsens arbete:  
 
Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden.  
Leif Johansson har genomgått webredaktörskurs och Carina Siller kassörskurs, båda kurserna 
på LSR.  
Eva Ahlner har deltagit i yrkesrådet på LSR.  
Eva Lena Nilsson har haft ett uppdrag på Socialstyrelsen i en arbetsgrupp för en 
verksamhetsbeskrivning av ”God Palliativ Vård”.  
Styrelsen har svarat på en förfrågan från Socialstyrelsen om vilka frågeställningar som bör 
belysas i nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancersjukvård.  
Styrelsen har svarat på en förfrågan från LSR när det gäller en ny specialistordning.  
 
Utbildningsdagarna hölls på Läkarföreningen i Linköping 25-26 mars 2010. Våra 
Linköpingskollegor Eva Ahlner och Sofie Karlsson stod för bokning av alla praktiska 
arrangemang och hjälpte oss att finna goda ”lokala” föreläsare till dagarna.  
 
På programmet: 
 
”Röntgendiagnistiska metoder ur ett onkologsjukgymnastiskt perspektiv” (Gunnar Lindblom), 
”Trötthet-Fatigue-Utmattning: Ett nytt sätt att se på cancerrelaterad fatigue – en utmaning för 
sjukgymnasten” (Carina Lundh Hagelin),  
”Onkogenetik från molekylärbiologi till samtalsmetodik.” (Marie Stenman Askmalm), 
”Gynekologisk onkologi, två patientfall ur ett sjukgymnastiskt perspektiv”), (Per Rosenberg), 
Arm- lypoedema after Lymph Node Dissection in Breast Cancer Patients” (Aase Sagen), 



”Opportunistiska lunginfektioner” (Gunilla Hallste), 
”Kognitiva störningar efter cytostatikabehandling” (Elham Hadatyati) och 
”Cancerrelaterad smärta ur ett sjukgymnastiskt perspektiv” (Helene Hallström). 
 
Årsmöte hölls torsdagen den 25 mars i samband med utbildningsdagarna. 
Utskick till medlemmarna: Genom e-mail har medlemmarna erhållit 2 utskick med 
information från styrelsen. Inbjudan till årsmöte och utbildningsdagar har som vanligt  
sänts med brev. 
 
Hemsida: Sektionens hemsida har kontinuerligt uppdaterats med information om nya 
vårdprogram, vetenskapliga arbeten, rapporter, kurser och konferenser. Styrelsens 
förhoppning är att medlemmarna regelbundet besöker hemsidan för att få aktuell information. 
Leif Johansson har lagt in sektionens hemsida under LSR:s portal varifrån vi i fortsättningen 
kan få support. 
 
NRPV: Marianne Frid har varit sektionens representant i Nationell Rådet för Palliativ Vård – 
NRPV fram till hösten 2010. Marianne är nu barnledig och posten har sedan dess varit vakant. 
 
Utbildning 
Styrelsen har under 2011 undersökt intresset för en veckokurs i onkologi för sektionens 
medlemmar. Endast sex medlemmar svarade direkt ja på frågan men styrelsen bedömer ändå 
att det på sikt skulle kunna finnas underlag för en veckokurs.  
 
Lund den 28/3 2011 
 
 
 
 
 
Ylva Hedin Larsson 
Ordf Sektionen ör Onkologi & Palliaitv Medicin inom LSR 


