Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen hälsar
dig och en vän välkomna till

Forskning och musik för livet
En kväll om cancer – framsteg och framtid
Musik med The Real Group och Adolf Fredriks musikklasser
Varje år får drygt 60 000 svenskar en cancerdiagnos och antalet ökar. Om drygt 20 år beräknas
antalet nya cancerfall ha ökat till 100 000 per år. Karolinska Institutet är ett av Europas topp tre
medicinska universitet och inom cancerforskning bland de bättre i världen. Cancer är också ett av
våra största forskningsområden och vi har genom åren gjort framsteg som haft stor betydelse för
överlevnad och livskvalitet. Med det sagt återstår dock många frågor att besvara. Under kvällen vill
vi ge er en inblick i några av de projekt där vi ser hoppingivande resultat

DAG:
TID:
PLATS:
ANMÄLAN:

Måndag den 27 maj
17.30 – 20.00 inklusive paus med lättare förtäring.
Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet
Senast 10 maj här. Ange även ev. gästs namn.

Frågor besvaras på 08-524 878 45 eller via e-post: vanner@ki.se. Inbjudan är personlig och antalet
platser är begränsat. Medtag anmälningsbekräftelse. Vänligen meddela eventuella matallergier .

Ur programmet
- Nobelpriset 2018- en revolution inom cancermedicin.
- ”En miljon skäl”- en drabbad kvinna vars initiativ engagerat och gjort skillnad inom lungcancerforskning.
- Bättre diagnostik och överlevnad inom bröst- och prostatacancer tack vare ny diagnostik och uppföljning
- HOPE - två föräldrars engagemang ger hopp för barn med obotlig cancer
- Det drabbar många men få pratar om det - tarmcancer

Medverkande
Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet.
Thomas Perlmann, sekreterare i Nobelförsamlingen, Karolinska Institutet.
Representanter från initiativen ”En miljon skäl” och HOPE.
Några av KI:s främsta experter inom cancer: Per Hall, Anna Martling, Henrik Grönberg, Per Kogner och
Simon Ekman.
The Real Group som också engagerat sig i kampen mot cancer, tillsammans med kör från Adolf Fredriks
musikklasser.

