
Stig och Ragna Gorthons Stiftelse och VO FoU Skånevård Sund bjuder in till: 

Vetenskapens dag 
2017 

Anmälan görs till ulla-britt.
karlsson@skane.se eller  
på telefon 042-406 25 97

Torsdagen 23/11 
kl 13:00-16:30 Lilla salen, 
Konserthuset, Helsingborg

För alla medarbetare i Skånevård Sund!

@

Externa föreläsare

Program
13:00-13:05   
Välkomna & Nytt inom FoU i  
Skånevård Sund  
Richard Frobell

13:05-13:45  
Vad orsakar bröstcancer och hur  
skall sjukdomen förebyggas?  
Per Hall 
 
13:45-14:30  
Tumörbiologi och kirurgi vid bröst- 
cancer - två sidor av samma mynt 
Lisa Rydén 

14:30-15:00  
Paus för fika och posterutställning

15:00-15:30  
Kolesterol – hur påverkar det  
bröstcancer? 
Signe Borgquist 
 
15:30-16:00  
Bröstcancervården idag vid bröst- 
enheten i Helsingborg 
Anna-Karin Falck

16:00-16:30  
Utdelning & presentation av  
beviljade anslag 
• Stig & Ragna Gorthons stiftelse 
     Per-Ebbe Jönsson 

• Thelma Zoégas Fond 
     Richard Frobell 

Per Hall
Per Hall är professor vid Karolinska institutet och överläkare 
på onkologkliniken, Södersjukhuset. Han forskar på bröst-
cancer med fokus på att förstå varför sjukdomen uppkommer 
och hur den kan förebyggas. Per är ansvarig för Karmakohor-
ten vilken består av ungefär 70 000 kvinnor (ca 15 000 från 
Helsingborg) som valt att medverka i ett av världens största 
bröstcancerprojekt. Det övergripande målet är att identifiera 
de kvinnor som kommer att diagnostiseras med bröstcancer 
och ett andra steg identifiera strategier för att förebygga sjuk-
domen för kvinnor med hög risk. 

Signe Borgquist 
Signe Borgquist är professor i onkologi vid Aarhus universi-
tet i Danmark. Hennes forskargrupp driver såväl funktionella 
studier på laboratoriet som kliniska prövningar där fokus-
området är interaktionen mellan kolesterol och utvecklingen 
av bröstcancer.

Anna-Karin Falck
Anna-Karin Falck är överläkare inom VO Kirurgi-Urologi 
och är sedan 2016 även sektionschef för den kirurgiska verk-
samheten. Sin kliniska verksamhet bedriver hon vid Bröst-
enheten som Europeisk accrediterad bröstkirurg. Anna-Karin 
disputerade 2013 med en avhandling om tumörbiologiska 
uttryck vid spridd bröstcancer.

Lisa Rydén
Lisa Rydén är professor i kirurgi vid Lunds universitet och 
överläkare vid Skånes universitetssjukvård. Hon har mång-
årig erfarenhet av forskning inriktad mot tumörbiologiska 
egenskaper för att kunna förutsäga prognos och behandling 
vid medicinsk och kirurgisk behandling av bröstcancer. Lisa 
disputerade 2004 med en avhandling baserad på forskning 
vid Helsingborgs Lasarett och erhöll 2016 Nordiska Medicin-
priset för forskning om cirkulerande tumörceller.


