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INBJUDAN TILL INFORMATIONSTORG OCH DEBATT
Tisdagen den 10 september, 16.00-20.00
Filadelfiakyrkan, St Eriksplan, Stockholm

16.00 -17.00 Informationstorg
Kvällen inleds med ett informationstorg. Du får chansen att prata med och ställa frågor till olika experter. På
plats finns urologer, onkologer, kontaktsjuksköterskor och patientföreningar.

17.00-20.00 Debatt: Vem bestämmer över din prostata?
Moderator: Katarina Hultling, samhällsjournalist med mångårig TV-erfarenhet och tidigare elitspelare i curling
med EM-guld och VM-silver, utsedd till årets moderator 2012.
•

Rätten till tidig upptäckt - Screening i nytt ljus
Professsor i urologi Jonas Hugosson, Sahlgrenska Akademin duellerar mot generaldirektör Lars-Erik Holm,
Socialstyrelsen samt patientföreträdare Calle Waller vice ordförande, Prostatacancerförbundet.

•

Rätten till vård mot biverkningar - Vårdens ansvar för läckage och nedsatt sexuell förmåga
Professor i klinisk cancerepidemiologi Gunnar Steineck, Sahlgrenska Akademin och Karolinska Institutet duellerar
mot ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings sjukvårdsdelegation Mats Eriksson samt patientförträdare Stig
Lindahl, ordförande Prostatacancerföreningen i Uppsala län.

•

Rätten till livsförlängande läkemedel– men har samhället råd?
Medicine doktor Ingela Frank Lissbrant, Sahlgrenska Universitetssjukhuset duellerar mot professor och projektledare
Jan Liliemark Sveriges Kommuner och Landsting samt patientförträdare Kent Lewén, ordförande i
Prostatacancerföreningen Viktor, Blekinge.

Var med i manifestationen!
I september arrangeras Sveriges största prostatacancermanifestation någonsin med över150 olika aktiviteter
i hela landet. Den 10 september blir höjdpunkten på kampanjen. Alla är välkomna (2200 platser). Ta med
närstående, vänner och kollegor. Vi bjuder på kaffe Fritt inträde. Ingen anmälan krävs.

Kan du inte komma men vill se debatten? Ingen fara!
Om du har dator med internetanslutning är det lätt. På vår samarbetspartner Bilsportförbundets hemsida
www.sbfplay.se	
  kan du enkelt se hela debatten i realtid eller efteråt.
Arrangörer till kampanjen: Prostatacancerförbundet i samarbete med Svensk Urologisk Förening, Svensk
Onkologisk Förening, Svensk Förening för Urologisk Onkologi, AMGEN, Bayer, Janssen, Lilly, Sanofi och
Svenska Bilsportförbundet
	
  

För mer information: www.prostatacancerforbundet.se

