
Avrapportering konferens: 

 

Avser deltagande i EONS15 10–12 september, 2022 i Paris. 

 

Först vill jag tacka för stipendiet som möjliggjorde mitt deltagande i konferensen ovan. 

 

EONS15 konferensen i Paris, Frankrike, från lördag-måndag 10–12 september 2022 inleddes med ett 

varmt välkomnande från EONS president Johan de Munter där han beskrev allt arbete som EONS gör 

för att främja cancersjuksköterskestatus med utbildning, forsknings- och opinionsbildningsinitiativ i 

hela Europa. Pascale Dielenseger hälsade oss sedan välkomna på uppdrag av French Oncology Nurses 

Society. Nästa upp var Carolina Espina om World Code Against cancer Framework: evidensbaserade 

rekommendationer för cancerprevention. Hon följdes av Dame Lesley Jean Fallowfield från Sussex 

University som talade om psykoonkologi inom cancervård. Sist men inte minst höll cancerpatienten 

Martin Inderbitzin ett inspirerande föredrag med titeln ‘My Survival Story’ – Vad vi kan lära av 

varandra för att komma igenom cancer. 

Flera sessioner gavs om många fascinerande teman, från "Professionella och utbildningsrelaterade 

frågor inom cancervård i östeuropeiska länder" till "Bygga motståndskraft bland YCNs”, och 

symposier om en rad ämnen, från cancersmärtahantering, till prehab och rehab för patienter med 

CAR T-cellsterapi och mycket mer. 

Den tidigare EONS-presidenten Lena Sharp lanserade officiellt kampanjen PrEvCan på 

EONS15/ESMO22. Denna banbrytande satsning för att minska cancerfrekvensen i Europa initieras 

och leds av EONS med ESMO som nyckelpartner, tillsammans med European Cancer Patients 

Coalition (ECPC) och mer än 60 andra internationella och nationella organisationer. Kampanjen är 

baserad på European Code Against Cancer (ECAC), som anger 12 rekommendationer som sträcker sig 

från fysisk aktivitet och kostråd till tobaksanvändning och passiv rökning. Under ett år, från och med 

oktober 2022, kommer varje månad att ägnas åt att främja en av dessa rekommendationer och lyfta 

fram de vetenskapliga bevis som stöder den, med det dubbla målet att öka medvetenheten om hur 

man förebygger cancer bland allmänheten och att ge sjukvårdspersonal med en mer omfattande 

verktygslåda för att effektivt kommunicera vikten av cancerprevention. 

En särskild policysession mellan ESMO, EONS och ECPC om onkologiarbetskraften i frontlinjen för 

cancerprevention i hela Europa lyfte fram cancerprevention ur flera olika perspektiv 

(canceromvårdnad, medicinsk onkologi och patienter) såväl som från Europeiska unionens politiska 

agenda. 

 

Lena förklarade varför sjuksköterskor är perfekt placerade för att leda en sådan kampanj: 

"Cancersjuksköterskor rankas som det mest betrodda yrket och är den största gruppen av vårdgivare. 

De interagerar med människor under hela deras livstid, är involverade med människor under 

behandlings-, uppföljnings- och överlevnadsfaserna och är därför perfekt placerade för att utbilda, 

informera och stödja patienter och deras vänner och familjer om cancerförebyggande och 

riskreducerande strategier." 



EONS President Elect Virpi Sulosaari tillkännagav lanseringen av en ny uppdaterad version av EONS 

Cancer Nursing Education Framework. Hon förklarade hur en arbetsgrupp med experter började 

uppdateringsprocessen i september 2021 och har nu granskat alla delar av denna resurs för att 

säkerställa att den är helt uppdaterad med all den senaste kunskapen och praxis. Ramverket har visat 

sig vara avgörande för att förändra cancersjuksköterskeutbildningen i hela Europa. 

Konferensen gav också möjlighet till personliga kontakter. Vid lunchen som bestod av en matlåda var 

det fri sittning. Vid ett tillfälle pratade jag med en sjuksköterska från Gdansk i Polen. Hon arbetar vid 

en onkologisk behandlingsmottagning och ger kemoterapi. En dag i nära anslutning till krigsutbrottet 

i Ukraina stod en kvinna som flytt på mottagningen och bad om behandling. För mottagningen 

startade ett detektivarbete att utröna vilken behandling kvinnan behövde. Ingenting hade kvinnan 

fått med sig i flykten. Dessutom var språket ett stort problem.  

 

Tack! 
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