
DEN 18 MARS 2023 
PÅ GOTHIA TOWERS I GÖTEBORG

”Livskvalitet med Net”Å R S M ÖT E  2 0 2 3



Håller årsmöte i Göteborg den 18 mars 2023.
Plats: Gothia Towers Hotel,  Mässans gata 24, 412 51 Göteborg

patientförening

PROGRAM
9.00-9.30  Fika och mingel
9.30-11.00  Årsmöte samt presentation av vårt filmprojekt ”patientresan”
11.00-11.45   NET-behandling. Var står vi idag? Andreas Hallquist.  
 Onkolog, överläkare & forskare, Sahlgrenska universitetssjukhuset
12.00-13.00  Lunch
13.00-13.30 Högspecialiserad vård och nivåstrukturering för NET. 
 Socialstyrelsens beslut gäller from 1 april. 
 Anna-Karin Elf, Edokrinkirurg, Processägare NET,  Sahlgrenska.
13.30-14.15   Bra kostvanor vid NET, Monika da Silva, Leg. Dietist, Sahlgrenska
14.15 -14.45  Fika och mingel 
14.45 -15.45  Att bemöta barn och unga som står nära någon som har cancer
 Johanna Joneklav, Leg. Hälso- och sjukvårdskurator vid onkologen Örebro
 Sektionsledare och grundare av Nära Cancer
15.45 -16.15  Avslutning. Vad händer framöver.
18.30 Middag 

Vi välkomnar patienter, anhöriga, stödpersoner samt vårdpersonal 
till en gemensam dag med Carpanet.

Anmälan senast: 3 mars 2023 via carpa@carpanet.se 
(om du fått inbjudan per post, meddela oss gärna din mailadress)
Pris/person: 100:- för dagen och 300:- (subventionerat pris) för middagen 
(inkl moms, exkl dryck som betalas på plats), Anges vid anmälan.
Anmälan/Betalning: sker i samband med anmälan helst via swish 123 432 6351 märkt 
med årsmöte, namn och ev. middag. Om du inte har swish kan du använda bg 5314-4929 
med samma märkning
Eventuell rumsbokning:  Boka på Hotel Gothia Towers,  anna-lena.berndtsson@gothia-
towers.com och uppge Carpanet så får du (inkl. moms) standard small enkelrum för 1701:- 
& dubbelrum 1881:-. Motsv. för standard enkel 1881:-  & dubbel 2061:-.

ANDREAS HALLQUIST är överläkare i onkologi på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset. Andreas är även forskare 
och kommer att prata om NET ur onkologens perspektiv. Var vi står 
idag och vad vi har att förvänta framöver.

ANNA-KARIN ELF, endokrinkirurg på Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset, är regional processägare för neuroendokrina buktumörer på 
Regionalt Cancer Centrum (RCC) Väst.  
Hon är också medlem i nationella vårdprogramsgruppen och 
nationella registergruppen för registerdata på RCC i samverkan för 
Neuroendokrina buktumörer.
Från 1 april har Socialstyrelsen beslutat att viss vård vid NET i buken 
och avancerade binjuretumörer ingår i högspecialiserad vård.  
Anna-Karin kommer att berätta om vad det kommer att innebära 
och hur nivåstruktureringen kommer att se ut för NET.

JOHANNA JONEKLAV är leg. hälso- och sjukvårdskurator på 
Onkologiska kliniken i Örebro.  Johanna kommer från skolvärlden, 
där närstående till cancerdrabbade tidigt blev hennes hjärtefråga. 
För att kunna ge bättre stöd till unga närstående startade Johanna 
och onkologläkaren Katrin Bartfai Jansson 2013 webbstödet Nära 
Cancer som drivs från onkologen i Örebro - idag ett nationellt stöd 
som används av ca 13 000 unga per månad från hela Sverige.

MONIKA DA SILVA är leg. dietist vid Dietistmottagningen Klinisk 
Nutrition vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi får en överblick 
över viktiga kostvanor för patienter med NET.

Varmt välkommen hälsar styrelsen i                         patientförening
i samarbete med 


