
PCiP – Prostatacancer i praktiken  
Vad alla behandlande läkare bör känna till

En utbildning för dig som kommer i kontakt med prostata
cancer patienter och som önskar bredda din kunskap kring 
hela sjukdomsförloppet från diagnos fram till behandling 
av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. En 
lättillgänglig och effektiv kompetensutveckling, uppdaterad 
enligt det senaste nationella vårdprogrammet. 

Kursansvariga: Johan Stranne och Camilla Thellenberg.

Till:  Läkare på arbetsplatsen
Cc: Huvudman/Verksamhetschef
Cc: Berörd läkemedelskommitté

DEL 1:   
Tidig sjukdom 

25 oktober

DEL 2:  
Progredierande sjukdom 

8 november

DEL 3:  
Avancerad sjukdom 

1 december

C
P

34
35

25
   

  J
C

2
20

12
3

1  
   

0
9/

20
22

JanssenCilag AB  Box 4042, SE169 04 Solna, Sweden 
Tel +46 8 626 50 00, Fax +46 8 626 51 00, www.janssen.com/sweden

Agenda

Utbildningsserien är uppdelad i följande tre delar: 

25 oktober, 12.10–12.55 
Del 1. Tidig sjukdom – Prostatacancer utan spridning

•   Hur diagnostiserar jag på bästa sätt?  

•   Lokaliserad sjukdom;  
hur hjälper jag patienten i behandlingsvalet?

•   Lokalt avancerad sjukdom;  
vilka behandlingsalternativ finns? 

8 november, 12.10–12.55 
Del 2. Progredierande sjukdom – Prostatacancer med spridning

•   Stadieindelning av högriskprostatacancer och  
biokemiskt recidiv

•   Metastaser vid diagnos – vilka alternativ finns?

•   Oligo eller multipla metastaser – hur påverkas  
behandlingsvalet? 

1 december, 12.10–12.55 
Del 3. Avancerad sjukdom 

•   Hur skiljer sig behandlingen för M0 respektive M1?

•   Hur välja behandling vid kastrationsresistent progress?

•   Finns det något hopp vid horisonten?

Utbildningsserien sponsras av Janssen och är kostnadsfri för deltagare. 

Janssen Academy bjuder härmed in till  
en utbildningsserie inom prostatacancer
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Janssen bjuder in till en interaktiv utbildningsserie inom prostatacancer

PCiP – Prostatacancer i praktiken

Mycket har hänt vad gäller behandling av avancerad prostatacancer de senaste 10 
åren. Framstegen har varit stora och det finns idag en helt annan arsenal av behandlings
regimer att erbjuda de patienter vi inte kan bota. Vi är på uppdrag av Janssen glada över 
att kunna bjuda in till denna utbildningsserie, Prostatacancer i Praktiken. 

Utbildningen vänder sig till dig som på något sätt kommer i kontakt med prostata
cancerpatienter och som vill bredda din kunskap kring hela sjukdomsförloppet från 
diagnos ända fram till behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer 
(mCRPC). Du kan till exempel idag arbeta som ickespecialiserad urolog eller onkolog 
som möter prostatacancer patienter eller som STläkare under senare delen av 
din utbildning. 

Målet är att erbjuda en gedigen utbildning om prostatacancer som baseras på det 
senaste nationella vårdprogrammet och som är informativ, interaktiv och lättillgänglig. 
Här ges möjligheten till diskussioner med kollegor och kursansvariga för att öka 
kunskapen om symtom, diagnos och behandlingsalternativ i olika indikationer. 
Utbildningen baseras på nationella vårdprogrammet, men även internationella 
riktlinjer kommer att diskuteras. Utgångspunkten kommer vara relevanta patientfall 
som följs genom hela sjukdomsförloppet.

Utbildningsserien erbjuds enbart som en webinarieserie på tre tillfällen á 45 
minuter. Målet är att du ska följa hela utbildningsprogrammet och anmälan sker 
automatiskt till alla tre tillfällena. Om du missar ett tillfälle har du möjlighet att 
se den inspelade versionen upp till 30 dagar efteråt.

Datum: 25 oktober, 8 november och 1 december 2022 
Tid: 12.10–12.55

Förhoppningen är att du ska få konkreta råd som kan användas i klinisk praxis. 

Välkommen!

Med vänlig hälsning,

Johan Stranne MD, PhD, FEBU  Camilla Thellenberg MD, PhD

Kursansvariga

Johan Stranne MD, PhD, FEBU  
Professor vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet 
Universitetssjukhusöverläkare vid Urologiska kliniken, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset.

Johan är specialist sedan 2003. Han disputerade 2006 på ljumskbråck som komplikation 
till radikal prostatektomi och leder idag en forskargrupp med projekt kring 
mekanismer bakom inkontinens som komplikation till robotassisterad radikal 
prostatektomi samt risken för återfall efter radikal prostatektomi. Han har föreläst och 
varit del av fakultet på flertal nationella, nordiska och internationella möten t.ex. 
Congress Highlights, SPCG biannual trial meeting, Global Congress of Prostate cancer 
(PROSCA) och EAUs PCamöten.

Camilla Thellenberg MD, PhD  
Överläkare vid Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus. 

Camilla arbetar vid Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus som överläkare 
i onkologi. Hon fokuserar på uroonkologi och särskilt prostatacancer. Hon är 
processledare inom norra regionens Regionala Cancercentrum för prostatacancer. 
Utbildningsfrågor är ett starkt intresse, både för läkarstudenter och för yngre kollegor 
under STtjänst. Hennes forskning handlar framför allt om kliniska studier inom 
prostatacancerområdet.

Anmälan
Anmälan om deltagande sker på följande länk  
eller via QRkod:

pcip.se/prostatacanceripraktiken2022

Passa på och anmäla dig direkt senast fredagen den  
21 oktober. 

Vänligen notera att du anmäler dig till samtliga tre tillfällen vid registrering. Är  
du föranmäld har du även möjlighet att se den inspelade versionen under en 
period om 30 dagar från det datum då den specifika kursdelen har ägt rum. 

Det går att rekommendera och anmäla en kollega till de kommande kursdelarna 
under utbildningsseriens gång men vi kan inte erbjuda hen att ta del av en kursdel 
som redan avhållits. Kontakta Karin Ekenberg om du eller en kollega vill anmäla sig 
efter sista svarsdatum (se kontaktuppgifter nedan). 

Kom ihåg: deltagaren ansvarar själv för arbetsgivarens godkännande till 
deltagande i mötet.

För frågor gällande anmälan, vänligen kontakta:

Karin Ekenberg, Business Operations Specialist Janssen 
Email: kekenber@its.jnj.com 
Telefon: 073665 39 84

För frågor eller mer information gällande utbildningen, vänligen kontakta:

Anna Sandqvist, PhD, Medical Advisor Janssen 
Email: asandqv1@its.jnj.com 
Telefon: 072545 24 23

Sekretessmeddelande: JanssenCilag AB bryr sig om din integritet och vill att du ska känna till hur vi 
samlar in, använder och delar information. Din information kommer att användas i enlighet med vår 
sekretesspolicy och kan överföras till länder utanför ditt hemland, inklusive USA, som kan förespråka 
andra dataskyddsregler än i ditt land. Läs vår sekretesspolicy på vår webbplats  
https://www.janssen.com/sweden/sekretesspolicy.




