
E N  K U R S  F R Å N  E X P O  M E D I C A

–  V I  U T B I L D A R  V Å R D S V E R I G E !

Flera av våra cancerdiagnoser skulle kunna 
identifieras tidigare. Att ställa en diagnos 
tidigt är grundläggande för att identifiera 
rätt åtgärd så att väntetiden minimeras 
och behandlingen kan starta.

Det ställer stora krav inte minst på primär
vården som ofta är patientens första 
kontakt med vården och denna kontakt 
fortsätter sedan under sjukdomstiden.

Cancer är en av våra vanligaste folksjukdo
mar och drabbar en tredjedel av alla män
niskor någon gång under livet. Fortfarande 
är cancer starkt förknippad med döden 
men faktum är att 60 % överlever sjukdo

men. Den siffran kan bli högre genom 
utvecklingen av nya behandlingsmetoder i 
kombination med en tidig diagnos. Under 
förmiddagen fördjupar vi oss i olika sym
tom, både de så kallade alarmsymtomen 
såväl som de minst lika viktiga allmänna 
och diffusa symtomen. 

Syftet med dagen är att ge verktyg för att 
lättare identifiera cancerpatienter och 
minimera risken att missa dem. På sikt är 
målet att förbättra prognosen för cancer
sjuka patienter. Under kursen kommer 
patientfall att diskuteras och det kommer 
att finnas utrymme för frågor.

Plats: centrala Stockholm 27 september 2019

Tid: 08.30 – 12.15

Pris: 1 850 kronor exkl moms.

Föreläsare: Viktoria Hjalmar Överläkare, MD. 
PhD, Sektionschef Diagnostiskt Centrum 
Danderyds Sjukhus AB.

I kursavgiften ingår: förmiddagskaffe, kursmate
rial och ”grab & go lunch” Efter kursen utfärdas 
intyg.

   Att ställa en diagnos 
tidigt är grundläggande för 
att identifiera rätt åtgärd”

”

Anmäl dig idag
på expomedica.se!

Målgrupp: Läkare i primärvård, geriatrik och andra berörda specialiteter 
samt speciellt intresserade sjuksköterskor

Stockholm 27 september 2019

TIDIGARE UPPTÄCKT
– en temadag om cancer i primärvården

MYCKET 
AKTUELL

HALVDAGS-
KURS



Jag anmäler mig till: Tidigare upptäckt, en temadag om cancer 
i primärvården

Anmälan
I KURSAVGIFTEN INGÅR: för och 
eftermiddags kaffe, lunch och kurs 
dokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Alla priser är exklusive moms.
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DELTAGARUPPGIFTER                                                         

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören organiserar 
utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i enlighet med vederbörandes personliga 
medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar själv för sitt kursinnehåll. 
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så påkallar. Expo Medica sparar dina 
kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.expomedica.se. Du kan när som helst kontakta oss för 
att bli struken ur vårt register. Arrangören reservarar sig för eventuella fel i denna kursinformation.

Specialkost eller övrig information

FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
Epost: info@expomedica.se
Tel: 08 23 73 10 
Post: Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Enklast anmäler du dig 
på www.expomedica.se!

Stockholm 27 september, 1 850 kronor exkl moms. 

B
Avsändare: 
Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö


