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Samtal med patienter som genomgår allvarlig sjukdom kan vara 
utmanande på många sätt. Ibland handlar det om att lämna tråkiga 
besked, ibland om att prata om existentiell smärta och rädsla för 
svåra symptom. Nina Cavalli-Björkman är onkolog och ger i den här 
föreläsningen konkreta råd kring hur man hanterar de svåra samtalen.

Vad:  Svåra samtal – en föreläsning av Nina Cavalli-Björkman,  
Onkolog vid Sektionen för Onkologi, Akademiska sjukhuset

När: Fredag den 21 september, kl. 12.10 – 12.50
Var:  På webben 
Anmälan:*  Via länk https://bit.ly/2Jcxkz3 eller scanna QR-koden
Frågor om föreläsningen: marina.eriksson@pfizer.com

När du anmält dig får du först en bekräftelse på din anmälan via mail. Dagen innan  
själva webbföreläsningen får du en länk som du använder för att se föreläsningen. 

Föreläsningsserien fortsätter 
Under hösten kommer vi erbjuda ytterligare föreläsningar: 
Sex och Cancer, måndag den 8 oktober, kl.12.10–12.50
När hjärnan inte orkar, onsdag den 21 november, kl.12.10–12.50  

Svåra samtal

Livskraft
Livskraft är en kostnadsfri föreläsningsserie som Pfizer onkologi 
anordnar under 2018.

Experter ger dig verktyg för att hantera frågeställningar som kan 
dyka upp under en cancerpatients behandling och som kan vara 
svåra att besvara. 

Under hösten 2018 kommer vi erbjuda tre föreläsningar som handlar om:

HJÄRNANSEX

*  Enligt överenskommelse mellan SKL och LIF ska anmälan vara godkänd av huvudman. Observera 
att du är själv ansvarig för att ha inhämtat huvudmannens godkännande för deltagande.

SVÅRA SAMTAL


