
Denna kurs arrangeras av Roche AB

Lymfatiska maligniteter – 
 molekylär patologi och behandling – 

nu och i framtiden 

Lipus har granskat och godkänt denna kurs.
Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se Lipus-nr 20210085

Ulfsunda slott  | 6-8 april 2022

Medarbetaren ansvarar själv för arbetsgivarens godkännande att delta.
Till huvudman med kopia till berörda kollegor.

Dina personuppgifter. Roche AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personupp-
gifter i detta ärende. Information om hur du kontaktar oss finns på detta svarskort. Roche AB 
lagrar och använder de personuppgifter som insamlas från dig för administrering av ditt ärende. 
Om du väljer att lämna din e-postadress samtycker du till att e-post används för kommunika-
tion med dig i detta ärende. Dina personuppgifter (namn, adress, telefonnr, e-post) som lämnas 
i detta ärende sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Vill du veta om Roche 
behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till oss. Du har rätt att begära information 
om personuppgifter som behandlas om dig hos oss och att få uppgifter rättade. 

Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso- och Sjukvårdens Adressregister, HSAR, 
av Roche AB, som är anslutet till Integritetsskyddsprogrammet för HSAR.
Ytterligare information om adressuppgifter och registrering erhålls via www.hsar.se eller via 
telefon: 08-555 214 20.

Roche AB  
Box 1228 | 171 23 Solna | 08-726 12 00 | www.roche.se M
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Lymfatiska maligniteter - 
molekylär patologi och behandling – nu och i framtiden 

Ulfsunda slott  

6-8 april 2022  

ulfsundaslott.se

Kursansvariga: 

Sista anmälningsdag 24 februari 2022
Anmäl dig på följande sätt:
•  QR-kod 
•  https://www.rocheonline.se/lymfatiska-maligniteter
•  Posta

Anmälan
Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga 
rönen inom lymfatiska maligniteter. Målgruppen är specialister 
eller ST-läkare inom hematologi eller onkologi med lymfom/
KLL intresse. Det är en interaktiv kurs där deltagarna kommer 
att få många möjligheter till diskussioner med kollegor 
och kursansvariga. Kursen ger poäng för delmål till ST 
utbildning.

För utbildningen utgår en deltagaravgift på 2 500 kronor.
För de deltagare som önskar logi, bokas detta på 
anmälningsblanketten. Kostnaden för hotellrum inklusive frukost 
är 1900 kronor/natt och faktureras av Roche AB samtidigt med 
deltagaravgiften. Deltagaren bokar och betalar sin resa själv. 
Roche AB står för alla måltider under utbildningen.

Vi ber er vänligen uppmärksamma att det finns ett begränsat 
antal platser. En komplett anmälan ska vara oss tillhanda senast 
den 24 februari 2022. Anmälan är bindande. Vid avbokning 
kommer Roche AB att fakturera huvudmannen deltagaravgiften 
samt kostnad för logi om logi bokats.

Vi hoppas att du tycker att denna utbildning är av värde för dig 
och kliniken och att det finns ett intresse att delta.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Ulla Klinga på  
tfn 0709-67 01 03 eller e-postadress ulla.klinga@roche.com

Med vänlig hälsning Roche AB

Ulla Klinga 
Medicinsk projektledare

Onsdag 6 april

09.30 – 10.00    Samling med kaffe och smörgås
10.00 – 10.10    Välkomna samt praktisk information
10.10 – 10.30     Introduktion lymfom
10.30 – 10.40            Paus
10.40 – 11.40     Basal lymfompatologi och genetik 
11.40 – 12.40      Indolenta B-cellslymfom  
12.40 – 13.40      Lunch                  
13.40 – 15.10    Aggressiva B-cellslymfom   
15.10 – 15.40     Kaffe
15.40 – 16.40    Patientfall 1
16.40 – 17.40   Patientfall 2                                                                          
                               Middag

                               
Torsdag 7 april  

09.00 – 10.00        Mantelcellslymfom 
10.00 – 10.30      Kaffe
10.30 – 11.45      KLL
11.45 – 12.15        Epigenetik 
12.15 – 13.15       Lunch            
13.15 – 14.30       T-cellslymfom 
14.30 – 15.15      Hodgkinlymfom  
15.15 – 15.45    Kaffe
15.45 – 16.45    Patientfall 3  
16.45 – 17.45   Patientfall 4
  Middag

Fredag 8 april 

08.30 – 09.30         CAR-T celler 
09.30 – 10.15        Bispecifika antikroppar 
10.15 – 10.45          Kaffe
10.45 – 11.30         Hudlymfom 
11.30 – 12.00         Framtidens lymfombehandling                                       
12.00 – 13.00        Lunch och avfärd              
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Professor Mats Jerkeman
Skånes Universitetssjukhus,        
Verksamhetsområde Hematologi, 
onkologi och strålningsfysik 

Professor Birgitta Sander
Avdelningen för patologi, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge 
Stockholm  

Docent Björn Wahlin
Tema Cancer Karolinska              
Universitetssjukhuset Solna       
Stockholm

Docent Daniel Molin
Sektionen för onkologi, verksamhets-
område blod- och tumörsjukdomar, 
Akademiska sjukhuset Uppsala

Docent Kristina Drott
Skånes Universitetssjukhus,        
Verksamhetsområde Hematologi, 
onkologi och strålningsfysik

Professor                     
Per-Ola Andersson 
Medicinkliniken Södra                
Älvsborgs sjukhus Borås

Professor                      
Richard Rosenquist 
Brandell
Klinisk genetik, Karolinska  
Universitetssjukhuset Solna

Program

❑  Ja tack, jag önskar delta på utbildningen 6-8 april 2022  
 på Ulfsunda slott
❑  Och jag önskar övernattning

Namn 

Arbetsplats

Mobil

E-postadress

Specialkost

Faktureringsadress

Er referens på fakturan


