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PROGRAM  

  

 

 

 

 

Studietur til Stockholm og Uppsala for Kræftudvalget, april 2015 
 

15. april 2015 Aktivitet Bemærkninger  

kl. 07.30 Mødetid i lufthavnen og check-in. 

 

Ved det store ur i forhallen til terminal 3. 

 

Anne vil være der fra 07.30 med kopi af billetter  

 

Husk: Der er regler for størrelsen og vægten på jeres bagage, hvis I rejser 

carry-on, fx I må kun have et stk. håndbagage + en (mindre) håndtaske 

 

For uddybning af reglerne for carry-on se her: 

https://www.flysas.com/en/travel-info/baggage/cabin-baggage/ 

 

kl. 08.00 -09.00 Security-check og gå til gaten  

 

I forventes at skulle boarde ca. 08.40-08.45 

kl. 09.00 -10.10 Flyve fra København til Stockholm 

 

 

kl. 10.10 – 11.15 Hente bagage (og finde ud af lufthavnen) 

 

 

kl. 11.15 -12.00 Transport til Restaurant Haga Forum,  

 

 

Adresse:  

Restaurant Haga Forum 

Annerovägen 4 

SE-169 70 Solna 

https://www.flysas.com/en/travel-info/baggage/cabin-baggage/
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kl.12.00-13.00  Frokost på Restaurant Haga Forum 

 

 

 

kl.13.00/13.15– 

13.30 

I skal gå fra restauranten til hovedindgangen ved 

Karolinska Sygehus, hvor I mødes af Margareta 

Hamark. 

 

 

kl. 13.30 – 17.00 Besøg ved Karolinska og Nya Karolinska Solna 

 
Velkommen til Karolinska 

V. projektleder Margareta Hamark   

 

Møde med Annelie Liljegren, verksamhetschef för Karolinska Universi-

tetssjukhusets samlade cancerverksamhet, även tidigare medicinsk rådgi-

vare för planeringen av nya sjukhusbyggnaden. 

 

Besøg og præsentation af Nya Karolinska Solna Showroom 

ved Katarina Monhagen 

 

kl. 17.00 – 18.15 Transport fra Karolinska (Stockholm) til Uppsa-

la 

 

kl. 18.15 – 19.00 Chek-in på hotellet I bor på Hotel von Kraemer, som ligger i næsten samme bygning som 

Skandion Klinikken. 

 

Der er booket værelset til alle, svarende til de værelser, som patienter og 

pårørende kan booke ved behandling på Skandion Klinikken. 

 

kl. 19.00 

 

Middag i restauranten på Hotel von Kraemer  

 

http://vonkraemersmatsal.se/ 

 

16. april 

 

Aktivitet 

 

Bemærkninger 

kl. 08.00 – 09.00 Morgenmad og udtjekning  

kl. 09.00 – 16.00 Besøg ved Skandion Klinikken 

 
Velkommen 
Ved Håkan Nystrøm, Leder af Skandion Klinikken 

 

Præsentation af Skandion Klinikken, herunder:  

- Præsentation af det faglige set-up og samarbejde med de svenske 

http://vonkraemersmatsal.se/
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kræftafdelinger. 

- Rundvisning, hvordan ser Klinikken ud og hvilke faciliteter er tilrå-

dighed. 

- Hvilke forhold tilbydes patienter og pårørende på Klinikken. 

- Hvilke faglige forhold og krav skal der være tilstede for at sende pati-

enter til behandling. 

- Hvordan håndteres de uforudsete sygdomsmæssige samt socialt til-

komne aspekter under et længerevarende behandlingsforløb på et par-

tikelcenter i udlandet. 

- Hvilke udfordringer vil der være for patienter/pårørende som sendes til 

Uppsala - langt hjemmefra. 

- Hvordan kan Region Hovedstaden komme til at samarbejde med Kli-

nikken, og hvad vil Klinikken kunne tilbyde Region Hovedstaden i et 

sådan samarbejde. 

- Hvilke behandlinger kan tilbydes. 

- Logistik og forventede priser for behandling ved Klinikken 

 

Ved Håkan Nystrøm og Olle Mattsson, förbundsdirektör. 

 

Præsentation af samarbejdsmulighederne med Malmø/Lund Univer-

sitetshospital 

Henvisning af danske patienter til partikelterapi i Sverige kræver et sam-

arbejde med et svensk universitetshospital. 

 

Mulighederne for et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region 

Skåne blev drøftet. 

 

Ved ledende overlæge Silke Engelholm fra Malmø/Lund Universitetsho-

spital. 

 

kl. 16.00 – 17.00 Opsamling og drøftelser i Kræftudvalget 

 

 

kl. 17.00 – 18.00 Tranport fra Uppsala til lufthavnen  

Check-in og security check 
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kl. 18.00 – 19.00 Let middag i lufthavnen 

 

 

kl. 19.00 – 19.55 Gå til gaten 

 

 

kl. 19.55 – 21.10 Flyve fra Stockholm til København 

 

 

 

 


