ONKOLOGIDAGARNA
I ESKILSTUNA

Här samlas en stor del
av svensk cancervård för
att bygga för framtiden
Den 17-21 mars är det dags för Onkologidagarna. Förra året var Sjuksköterskor i cancervård för
första gången med och arrangerade konferensen tillsammans med Svensk Onkologisk Förening
(SOF). Det är tänkt att den fortsatt ska bli ett samarrangemang mellan föreningarna vartannat
år, vilket innebär att sjuksköterskorna är medarrangerar igen nästa år. I år hålls konferensen i
Eskilstuna och även om det i år inte finns ett särskilt omvårdnadsprogram för sjuksköterskor,
är konferensen ändå intressant ur ett multiprofessionellt perspektiv.
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Strömholmen

Eva Gärdsmo Pettersson
frilansjournalist tidningen
Cancervården

Redaktionen för tidningen Cancervården är på förhand särskilt nyfiken
på sessionerna om gynekologisk cancer,
”High and low status cancer” och onkologisk vård samt ASIH/hospicevård
i Afrika. Se hela programmet här intill.
Rapporter från de sessionerna och fler
kommer i nästa nummer av tidningen.
Konferenshotellet, Elite Stadshotellet är
ingen dålig plats att samlas på. Det är
ett fyrstjärnigt fullservicehotell med en
nyrenoverad, modern och flexibel, konferensdel med plats för upp till 500 deltagare. Hotellet ligger helt centralt, med
ån på ena sidan och centrum på den andra. Det innebär bekvämt gångavstånd
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till det mesta centrala Eskilstuna har att
erbjuda när det finns möjlighet för egen
aktivitet under det annars välfyllda konferensprogrammet.

sorter. Ölen säljs på många restauranger och pubar i Eskilstuna och runt om i
landet. Stadens systembolag säljer också
ett 20-tal av Eskilstuna Ölkulturs sorter.

Spännande socialt program

Theofron Munktell
Ett namn värt att nämna i Eskilstunas
Öltradition är Theofron Munktell, den
stora industrimannen i Eskilstuna som
var med om att föra Sverige in i den industriella tidsåldern. År 1832 bildade
han Munktells Mekaniska Verkstad som
bland annat tillverkade Sveriges första
ånglokomotiv. Innan dess hade han på
sin fritid för Aftonbladets räkning utvecklat Sveriges första tryckpress. Men
han var alltså även viktig för ölkulturen.
I mitten av 1800-talet tog han hit tyska
bryggare. Han ville stävja brännvinsdrickandet och de arbetare som lovade
sluta med brännvinet fick gratis öl från
bryggeriet. Det är för övrigt i Munktells
Mekaniska Verkstads gamla lokaler, nu

Konferensens sociala program ger möjlighet att se olika delar av vad Eskilstuna
har att erbjuda.
Eskilstuna Ölkultur
På onsdagskvällen står ett besök på Eskilstuna Ölkultur på programmet. Det
är en spännande verksamhet som funnits i Eskilstuna sedan 2003. Den startades av fyra lokala ölentusiaster och
bryggare som ville ge Eskilstuna tillbaka en plats i ölhistorian sedan Eskilstuna Bryggeri AB las ner någon gång
på 1970-talet. Eskilstuna ölkultur har
idag pubverksamhet och ett eget bryggeri som producerar 60 000 liter öl per
år (2011) fördelat på närmare 40 olika

Stadshuset

Rademachersmedojorna

omvandlat till industrimuseet Munktells museum, som mingelbuffén på tisdagskvällen kommer att dukas upp.
Svensk Onkologisk Förening (SOF) har
i år organiserat Onkologidagarna i samarbete med Sörmlands Onkologiska klinik på Mälarsjukhuset. Sjukhuset är det
största av de fyra sjukhusen i Sörmland
med mer än 100 000 läkarbesök varje år
och nästan 3 000 personer som arbetar
där. Samarbetet med Onkologidagarna märks bland annat genom att det på
onsdag eftermiddag, innan besöket på
Eskilstuna Ölkultur, finns möjlighet att
besöka Mälarsjukhuset och nybyggda
Cancercentrum Sörmland och där bland
annat få en visning av konstsamlingen.
Glaskonstnärinnan Ebba von Wachenfeldt kommer att visa flera av sina glaspjäser och berätta om de glasinstallationer som utförts för byggnaden. Det låter
spännande.

Köpmangatan

Munktellmuseet

Stadshuset Fristadstorget
Middagen på torsdagskvällen är förlagd
till stora Stadshussalen i Stadshuset vid
Fristadstorget, ett stenkast från konferenshotellet. Det pampiga huset, ritat av
arkitekt Emil Befwe, stod klart i slutet av
1800-talet.

Visste du det här om Sveriges
femtonde största stad?
t&TLJMTUVOBMJHHFSWBDLFSUWJE&TLJMTUVnaån, ca 10 km från Mälaren i Södermanlands län. År 2009 firade Eskilstuna 350 års jubileum och Torshälla, som
sedan 1970-talet är en del av Eskilstuna
kommun, fick sina stadsrättigheter redan år 1317. Staden har knappt 100 000
invånare.

historiskt mest känd för sin mekaniska
industri. Större besöksmål i dagens Eskilstuna är Parken Zoo, Torshälla och
Sundbyholms slott. Volvo Construction Equipment, Skogaholms Bageri och
Assa är några välkända företag från Eskilstuna. Popgruppen Kent, Yvonne Ryding, Maria Wetterstrand och Fredrik
Lindström kommer alla från Eskilstuna.
t 3FHJPO 4UPDLIPMN.ÊMBSEBMFO ÊS FO
av Europas mest expansiva regioner.
Ett område med över 3 miljoner människor. Eskilstuna ligger strategiskt mitt
i regionen. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för staden är Mälardalens högskola som finns i Eskilstuna och
Västerås. Den spelar en viktig roll med
sina 13 000 studenter.

t 4UBEFO &TLJMTUVOB ÊS VQQLBMMBE FęFS
helgonet S:t Eskil, som verkade i Tuna
på 1000-talet. Ändelsen tuna är gammalsvenska och betyder hem. Staden är
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