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Medlemmar 

Sektionen har under året haft cirka 180 medlemmar. 

 

Ekonomin har under året varit god. Se separat redogörelse. 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden. 

Annelie Rosén har deltagit i Nationella Rådet för Palliativ vård (NRPV). 

Nina Nissander har deltagit i professionsrådet (tid yrkesrådet) på LSR. 

Styrelsen har inkommit med remissyttrande på Nationellt vårdprogram 2012: Esofagus- och 

ventrikelcancer till Nationella arbetsgruppen för esofagus- och ventrikelcancer. 

Styrelsen har inkommit med remissyttrande på Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd om 

god palliativ vård. 

Styrelsen har inkommit med kommentarer på Stockholm-Gotlands regionala vårdprogram för 

maligna tumörsår. 

Styrelsen har nominerat Ylva Dahlin som representant i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp 

för granskande av nationella riktlinjer vid bröst-, prostata- och kolorektalcancervården. 

Styrelsen har bekostat Ylva Dahlins lönebortfall i samband med ovanstående arbete. 

Styrelsen har reviderat samtliga styrelseposters arbetsbeskrivningar. 

 

Utskick till medlemmarna  

3 informationsbrev per e-post från styrelsen har sänts till sektionens medlemmar.  

 

Hemsida 

Sektionens hemsida uppdateras kontinuerligt med information som berör områden som 

bedöms vara av intresse för medlemmarna. Arbete med en ny kartfunktion där sjukgymnaster 

verksamma inom onkologi och palliativ medicin är sökbara på ort har påbörjats. 



NRPV  

Annelie Rosén har varit sektionens representant i Nationella Rådet för Palliativ Vård. Annelie 

har deltagit på 4 möten. Annelie har även ansvarat för en sjukgymnastisk session under 2:a 

Nationella Konferensen för Palliativ Vård 13 - 14 mars 2012. 

 

Rehabilitering 

Styrelsen har påbörjat en kartläggning av tillgången till slutenvårds rehabilitering i direkt 

anslutning efter vård på akutsjukhus inom Sveriges landsting samt om denna innefattar alla 

onkologiskt sjuka eller om det begränsas i någon omfattning, ex att personen ska ha 

behandlats kirurgiskt. 

 

Utbildning  

Styrelsen har fortsatt samarbetet med Felicia Gabrielsson-Järhult vid Hälsohögskolan i 

Jönköping kring en tvärprofessionell nätbaserad högskoleutbildning i onkologi och palliativ 

medicin. Under våren 2012 har styrelsen gått ut med ett brev till samtliga Regionala Cancer 

Centra (RCC) i Sverige med ett önskemål om att de verkar för att tvärprofessionella 

utbildningar på avancerad nivå arrangeras. Detta för att man ska kunna möta den 

kravspecifikation på kompetens som finns dokumenterad i RCC uppdrag.  

 

Styrelsen har under året genomfört en kartläggning av i vilken omfattning utbildning inom 

onkologi och palliativ vård sker på de sjukgymnastiska grundutbildningarna i Sverige.  

 

Utbildningsdagarna hölls på vid Mälardalens högskola i Eskilstuna 15/3-16/3 2012. Våra 

kollegor Joanna Frisk och Jessica Pettersson i Eskilstuna stod för de praktiska arrangemangen 

vid anordnandet av utbildningsdagarna. 

 

På programmet; 

 

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman, leg dietist.  

Multiprofessionellt samarbete. Eleonor Uddbom, bitr överläkare.  

Psykosocial onkologisk föreläsning. Ylva Dahlin, leg sjukgymnast.  

Existensiella frågor. Hillkka Hagberg, sjukhuspräst. 

Presentation av magisterprojekt. Annelie Rosén, leg sjukgymnast. 

Effekter av fysisk träning hos patienter som har genomgått cystektomi på grund av 

urinblåsecancer. Andrea Porserud, leg sjukgymnast.  

Beteendemedicin/Motiverande samtal. Thomas Overmeer, leg sjukgymnast, Universitetslektor 

Tumörortopedi. Otte Brosjö, överläkare.  

 

Årsmöte hölls torsdagen den 15 mars i samband med utbildningsdagarna. 

 

Intressegruppen för Hematologi 

Intressegruppens två årliga utbildningsdagar hölls i Trondheim 8/11-9/11 2012. 

 

På programmet; 



Myelom - Behandlingsmetoder och forskning på St. Olavs Hospital. Anders Waage överläkare 

Fysioterapi och myelom. Elen Stoke, fysioterapeut. 

GVHD. Helle K Hanssen, hudläkare. 

Fysioterapi vid GVHD. Torbjørg Slette, fysioterapeut. 

Fatigue. Unni Tanngen, ergoterapeut.  

Fatigue och fysioterapi. Wilma van de Veen, fysioterapuet. 

Akupunktur och illamående. Turid Almvik och Elisabeth Rökkes, 

forskningssjuksköterska samt avdelningssjuksköterska  

TENS och illamående. Wilma van de Veen, fysioterapuet. 

Workshop 

 

Kongress, LSR 

Nina Nissander deltog som sektionens ombud, 17-18 november 2012. 
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Sektionen för Onkologi och Palliativ Medicin inom LSR. 


