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Till huvudman med kopia till berörda sjuksköterskor 

 

 

                 Stockholm juni 2019 

 

Inbjudan till nätverksträff med produktinformation, 
för sjuksköterskor som arbetar med hematologiska maligniteter 

 

Syftet med nätverksmötet är att erbjuda sjuksköterskor som arbetar med lymfom och KLL patienter i Stockholmsregionen en 

möjlighet att skapa nya kontakter med kollegor och utbyta erfarenheter. Mötena kommer också att innehålla programpunkter 

som kan handla om nya behandlingsrön eller omvårdnadsaspekter för den här patientgruppen.  

 

Nu vill jag hälsa dig välkommen till årets nätverksträff den 10 oktober 2019 på Norra Latin, Drottninggatan 71 B 

i Stockholm. Vi samlas kl.16.30 och avslutar ca kl. 20.15 med middag på Restaurang Esperenza, Drottninggatan 77. 

 

Kvällen inleds med en kort produktinformation av Yvonne om Gazyvaro och behandling av lymfom. 

Därefter tar Jeanette Olsson, religionshistoriker vid. Inledningsvis ”förflyttar hon oss till Jemen” och startar  

kvällens föreläsning och seminarium ”Kulturmöten i vården”.   

Syftet med föreläsningen och diskussionerna under kvällen är att belysa hur bemötande av patienter med kroniska och 

allvarliga sjukdomar bör anpassas utifrån deras kultur, religion och tradition. Vi önskar att ni tar med er varsitt autentiskt fall 

eller situation som vi kan diskutera under kvällen. På baksidan av denna inbjudan kan du läsa mer om vem Jeanette Olsson 

är och om hennes bakgrund. 

 

Program: 

16.30-17.00  Samling Norra Latin, Drottninggatan 71 B 

17.00-17.15 Inledning och produktinformation om Gazyvaro                     Yvonne Björklund 

17.20-19.45 Kulturmöten i vården – föreläsning och seminarium              Jeanette Olsson/alla 

19.45-20.00 Summering och avslutning                                                    Alla 

20.15  Middag på Restaurang Esperanza, Drottninggatan 77 

 

Skicka din anmälan (och information om ev specialkost) senast den 27 september 2019 till yvonne.bjorklund@roche.com  

 

Varmt välkommen! 

 
Yvonne Björklund, Regional Account Manager, hematologi 

tfn: 0707-26 38 93 

e-mail: yvonne.bjorklund@roche.com 

 

 
 

Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso- och Sjukvårdens Adressregister, HSAR, av Roche AB, som är anslutet till Integritets- skyddsprogrammet för HSAR. Ytterligare 

information om adressuppgifter och registrering erhålls via www.hsar. se eller telefon 08-555 214 20. 

Dina personuppgifter. Roche AB lagrar och använder de personuppgifter som insamlas från dig för administrering av ditt ärende. Om du väljer att lämna din e-postadress samtycker du 

till att e-post används för kommunikation med dig i detta ärende. Läs mer här www.rocheonline.se/sv_se/privacy-policy.html 

Arrangemanget sker i enlighet med avtalet mellan LIF och SKL. Enligt avtalet ska den medarbetare som deltar i sammankomsten ansvara för att arbetsgivarens godkännande för deltagandet  

är inhämtat.. Denna inbjudan är sänd till huvudmän med kopia till lymfomintresserade sjuksköterskor. Roche AB står för lokal, föreläsningar och förtäring i samband med mötet. 
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Presentation:                                                                                                                                                                         

                                       

Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning och som har 

föreläst i ämnet interkulturell kommunikation i drygt 17 år. Med erfarenhet från att ha bott över 20 år utomlands i bl.a Libanon, 

Jemen, Pakistan, Indien, Argentina och Singapore har hon fått inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion 

och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omvärld.   

 

Kulturlänk AB 

www.kulturlank.nu 

+46 70 8450568 

 

http://www.kulturlank.nu/

