
Välkommen till en nationell konferens om 
sambanden mellan mat och cancer

Mat och cancer 2017
23 januari 2017 | Malmö | Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus  
24 januari 2017 | Göteborg | Radisson Blu Scandinavia Hotel
25 januari 2017 | Stockholm | Sankta Clara, Klara Strand

Huvudtalare: 
Dr Rachel Thompson, World Cancer Research Fund (WCRF) berättar  
om den största pågående granskningen av vetenskapligt underlag om 
kostvanor, fysisk aktivitet, vikt och cancer.
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Registrering och fika

Varför en konferens om mat och cancer?
Representanter från Dietisternas Riksförbund, Dietister inom Onkologi och Regionala  
cancercentrum inleder konferensen.

The largest ongoing programme to analyse global research on how diet,  
physical activity and weight affect cancer risk and survival – Continuous  
Update Project (CUP)  
Dr Rachel Thompson, Head of Research Interpretation, World Cancer Rearch Fund.

Paus 

The scientific evidence behind the association between diet, physical  
activity and weight and cancer 
Dr Rachel Thompson, Head of Research Interpretation, World Cancer Rearch Fund.

Lunch 

How do we communicate with the public? Strategies and examples 
Dr Rachel Thompson, Head of Research Interpretation, World Cancer Rearch Fund.

Material om mat och cancer för att kommunicera med befolkning 
Representanter från Dietisternas Riksförbund och Regionalt cancercentrum Väst

Material om mat och cancer för att kommunicera med patienter 
Ylva Orrevall, med.dr, leg. dietist, Centrum för Cancerrehabilitering, Stockholms läns landsting.

Paus med kaffe

Lokala projekt 
Aktuella lokala projekt och studier presenteras.

Avslutning
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Program
Programmet är samma på alla tre orter med undantag för dagens sista del då lokala projekt och  
studier presenteras.
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Lokala projekt

Malmö Kost Cancer
Emily Sonestedt, docent och Ulrika Ericson, med.dr., Lunds universitet. (Malmö)

Malmö Kost Cancer (MKC) är en befolkningsstudie som har undersökt ca 50 000 Malmö-
bor sedan undersökningarna började på 1970-talet och insamlingen av material pågår än 
idag. Den information och de blodprover som samlats in är världsunikt och många studier 
har gjorts baserade på materialet med flertalet viktiga resultat. Ämnen som har under-
sökts är bland annat riskfaktorer för cancer, hjärtinfarkt och diabetes.

Jämvikt
Maria Magnusson, med.dr, leg. dietist med specialisering inom folkhälsa, Angereds 
Närsjukhus. (Göteborg)

Vilka arbetssätt och modeller kan vi ta hjälp av för att främja goda matvanor? Jämvikt är 
ett exempel på en sådan modell för folkhälsoarbete med inriktning på att minska de  
socioekonomiskt betingade skillnaderna i hälsa.

Botkyrkaprojektet 
Arja Leppänen, processledare för jämlik vård, RCC Stockholm-Gotland (Stockholm)

RCC Stockholm-Gotland arbetar för att öka jämlikheten inom cancerprevention, screening 
och vård. I Botkyrka kommun bedrivs det ett pilotprojekt där befolkningen ges ökade  
möjligheter att få kunskap om cancer och hur man minskar risken att drabbas. 

Anmälan
Kostnad för dagen är 750 kr, inklusive fika och lunch.  
Anmälan görs via http://www.drf.nu/matochcancer-anmalan/  
Sista anmälningsdag är 31 december, 2016. 

Anmälan är bindande och antalet platser är begränsat – först till kvarn gäller!
 
 
 
 
Konferensen arrangeras av Dietisternas Riksförbund och Regionala cancercentrum i  
samarbete med World Cancer Research Fund International. 
 
Konferensens riktar sig främst till professioner inom hälso- och sjukvård, folkhälsa och  
till politiker. 

Mer information och senaste nytt finner du på www.matochcancer.se 
  
Följ oss på!  Facebook - Mat och cancer  |  Twitter @matochcancer
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