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Som	  doktorand	  vid	  Umeå	  Universitet	  med	  inriktning	  mot	  Kronisk	  Myeloisk	  Leukemi	  (KML)	  
fick	  jag	  med	  hjälp	  av	  Blodcancerfonden	  en	  gyllene	  möjlighet	  att	  åka	  till	  det	  årliga	  mötet	  för	  
American	  Society	  of	  Hematology	  (ASH)	  i	  Orlando,	  Florida,	  i	  december	  2015	  för	  första	  gången.	  
Detta	  för	  att	  presentera	  min	  egen	  forskning	  inom	  just	  KML,	  och	  då	  framför	  allt	  epidemiologi	  
omkring	  sjukdomen.	  Jag	  har	  bland	  annat	  undersökt	  historiska,	  nuvarande	  och	  den	  framtida	  
förväntade	  prevalensen	  av	  KML	  i	  Sverige	  samt	  om	  patienter	  med	  KML	  har	  en	  ökad	  risk	  att	  
utveckla	  andra	  cancerformer	  efter	  att	  de	  fått	  sin	  KML-‐diagnos.	  	  
	  
Tillsammans	  med	  ca	  25	  000	  andra	  hematologi-‐
intresserade	  tog	  jag	  del	  av	  muntliga	  
presentationer	  under	  dagarna	  om	  den	  senaste	  
inom	  forskningen	  om	  framför	  allt	  KML,	  men	  
även	  andra	  föreläsningar	  som	  intresserade	  mig.	  
Under	  kvällarna	  var	  det	  poster-‐presentationer	  
där	  forskare	  fick	  stå	  bredvid	  sin	  poster	  och	  svara	  
på	  frågor	  från	  intresserade	  deltagare.	  Ett	  
utmärkt	  tillfälle	  att	  diskutera	  med	  kollegor	  om	  
deras	  forskning	  och	  få	  inspiration	  till	  nya	  
forskningsprojekt.	  Mellan	  föreläsningar	  fanns	  
det	  tid	  att	  besöka	  den	  enorma	  utställningshallen	  
där	  företag	  verksamma	  inom	  hematologi	  
presenterade	  sina	  produkter.	  	  
	  
Huvudmålet	  med	  resan	  var	  att	  presentera	  min	  egen	  forskning	  om	  cancer	  och	  autoimmun	  
sjukdom	  hos	  KML-‐patienter	  innan	  KML-‐diagnos,	  där	  jag	  funnit	  att	  KML	  patienterna	  har	  en	  
ökad	  prevalens	  av	  både	  cancer	  och	  autoimmun	  sjukdom	  innan	  sjukdom	  jämfört	  med	  
matchade	  kontroller.	  Denna	  studie	  hade	  blivit	  accepterad	  för	  en	  så	  kallad	  
”posterpresentation”	  under	  konferensens	  första	  dag.	  Det	  var	  en	  väldigt	  värdefull	  erfarenhet	  
att	  få	  diskutera	  min	  forskning	  med	  andra	  KML-‐intresserade	  personer	  från	  hela	  världen.	  
	  
Att	  få	  åka	  till	  ett	  varmt	  Orlando	  när	  decembermörkret	  lagt	  sig	  över	  Sverige	  var	  heller	  ingen	  
nackdel,	  men	  ASH	  Annual	  Meeting	  är	  framför	  allt	  ett	  bra	  ställe	  att	  knyta	  kontakter	  inför	  
framtiden.	  och	  då	  jag	  fortsatt	  är	  relativt	  ny	  i	  branschen	  hade	  jag	  lyckan	  att	  få	  träffa	  många	  av	  
de	  KML-‐intresserade	  kollegorna	  i	  Sverige	  och	  Norden	  som	  jag	  tidigare	  enbart	  haft	  e-‐mail	  
kontakt	  med,	  vilket	  jag	  är	  väldigt	  glad	  över.	  	  
	  
Jag	  skulle	  vilja	  avsluta	  med	  att	  tacka	  Blodcancerförbundet	  för	  det	  generösa	  bidraget	  som	  jag	  
fått	  för	  att	  kunna	  resa	  till	  Orlando	  och	  deltaga	  på	  ASH	  Annual	  Meeting	  2015.	  TACK!	  	  
	  
	  

Med	  vänliga	  hälsningar,	  	  
	  

Niklas	  Gunnarsson	  	  


