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Framsteg och utmaningar vid 
behandling med immunterapi  
i klinisk praxis
NU KAN DU ANMÄLA DIG till ytterligare en föreläsningsserie  
på webben. Utbildningen syftar till att besvara frågeställningar 
kring immunonkologisk behandling i klinisk praxis. Föreläsarnas 
kliniska erfarenhet kommer att belysas genom patientfall.  
Ny data samt nya behandlingsrekommendationer kommer att 
presenteras och frågor till föreläsarna kan ställas via chat. 

Utbildningen vänder sig till dig som på något sätt kommer i 
kontakt med patienter som behandlas med, eller kan vara  
aktuella för behandling med immunterapi. Förhoppningen är 
att du skall få konkreta råd som kan användas i klinisk praxis. 

HOPPAS VI SES PÅ NÄTET! 

Med vänlig hälsning,

Alla vi på Bristol-Myers Squibb
som arbetar med OPDIVO
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FREDAG 8 FEBRUARI 2019 12.00 – 12.45 (ENG)

Clinical experience of head and neck cancer treatment with  
immunotherapy at Radiumhospitalet, Oslo University Hospital

Åse Bratland, MD, PhD, Head and Neck Oncology,  
Radiumhospitalet, Oslo University Hospital. 

Moderator: TBD

Åse Bratland is head of section at the head and 
neck oncology department, Radiumhospitalet, Oslo 
University Hospital, and head of the Norwegian 
group for clinical proton trials.

During this webinar she will share her experience  
of treating head and neck cancer with immuno-
therapy.

FREDAG 22 MARS 2019 12.00 – 12.45 (SV)

eOPDIVO – ett patientstödsprogram för patienter med  
lungcancer – erfarenheter från kliniken

Anders Vikström, Överläkare lungmedicinska kliniken,  
Universitetssjukhuset Linköping

Bristol-Myers Squibb har tagit fram ett patient-
stödsprogram för patienter med lungcancer be-
handlade med OPDIVO. Här får patienterna bland 
annat information om produkten, immunonkologi 
och lungcancer samtidigt som de får möjlighet att 
registrera deras nuvarande status för vissa förut-
valda parametrar som anses vara viktiga att följa 
vid behandling med OPDIVO. 

Anders Vikström från lungkliniken i Linköping delar 
med sig av sina kliniska erfarenheter.



immunonkologi.se    JANUARI 2019 1506SE1900235

TORSDAG 28 MARS 12.00 – 12.45 (ENG)

Advances in first line treatment of renal cell cancer

Docteur Bernard Escudier, Institut Gustave Roussy,  
Villejuif

Moderator: TBD

Docteur Escudier will discuss recent advances  
in first line renal cell cancer, with focus on immuno-
therapy.

DATUM: TBD

Adjuvant behandling av malignt melanom

DATUM: TBD

Multidiciplinärt samarbete kring patient som behandlas  
med immunterapi
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