
LUNGEMØTE 
Onsdag 15. mai 2019

INVITASJON

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har 
inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale 
helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal 
sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger 
mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon, se www.lmi.no.standardinformasjon. For bedre å kunne gi 
relevant medisinsk informasjon til enkeltleger/grupper av leger har Roche et arbeidsregister med adresseregistrene 
som basis. I arbeidsregistret registreres i tilknytning til navnet blant annet konsulentbesøk, invitasjoner og deltakelse 
på faglige arrangementer, mottatte prøvepakninger, mottatt litteratur og annen informasjon/tjenester som er relevant 
for deg som lege. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder 
personopplysningsloven. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene 
slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte Roche Norge AS, 
Brynsengfaret 6B, 0607 Oslo; tlf. 22789000; pharma.norge@roche.com.

Do not copy or distribute. (2019) Roche Norge AS. 
All rights reserved.       
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Har du spørsmål til arrangementet, er du velkommen til å kontakte 
oss: Hanne Melaas | hanne.melaas@roche.com | 22 78 90 00

mailto:hanne.melaas@roche.com


LUNGEMØTE  
Onsdag 15. mai 2019

Roche Norge har gleden av å invitere lungeleger, onkologer 
og patologer som jobber innen lungekreft til Lungemøte.  
Det er også mulig å delta via streaming.

Tid:   17:30–20:00
Sted:   Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
  Registrering og forfriskninger fra kl. 17:00

Professor Martin Reck har publisert flere studier om behandling av både 
småcellet og ikke-småcellet lungekreft med immunterapi. Han er medforfatter av 
ESMO sine retningslinjer innenfor lungekreft.

Dr. Anders Vikström har lang klinisk erfaring med behandling av pasienter med 
lungekreft. Han jobber som overlege på lungeklinikken ved Universitetssjukhuset 
i Linköping.

Professor Åslaug Helland har deltatt i flere studier med immunterapi innenfor 
lungekreft. Hun har vært styremedlem av Norsk Lungekreftgruppe (NLCG).

Dr. Odd Terje Brustugun er leder av NLCG. Han har deltatt i flere kliniske 
studier med immunterapi og forsker bl.a. på genetiske mutasjoner innenfor 
lungekreft.

«Min arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og 
bestiller reise og overnatting selv. Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene 
som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver.»

AGENDA SVARSLIPP
Slik kan du delta:17:30-18:15    First line treatment of NSCLC  

  – What options do we have today?
  Prof. Martin Reck, Department of Oncology,   
  Grosshansdorf Lung Clinic, Germany   

18:15-18:45    Use of bevacizumab combinations in   
  treatment of NSCLC – Clinical experience 
  and practical considerations
   Dr. Anders Vikström, Linköping University   
  Hospital, Sweden

18:45-19:00    Pause

19:00-19:30    Combining radiotherapy with immunotherapy  
  in NSCLC – Update from COM-IT-1 study
   Prof. Åslaug Helland, Oslo University Hospital,   
  Norway

19:30-20:00   Genetic alterations in NSCLC  
  – Analysis of a Norwegian dataset
  Dr. Odd Terje Brustugun, Drammen Hospital/ 
  Oslo University Hospital, Norway

20:00  Middag på Dinner,      
  Stortingsgata 22, Oslo

Alternativ 1

 Jeg vil delta på møtet på Thon Conference i Oslo
  
 Jeg vil delta på middagen

Alternativ 2

 Jeg vil delta via live streaming på egen PC
 (link sendes på e-post i forkant av møtet)

Alternativ 3

 Jeg vil arrangere møte med live streaming på   
 avdelingen (link sendes på e-post i forkant av møtet)

 Jeg vil få kostnader til avdelingsmøtet (f.eks. pizza og   
 mineralvann) dekket, mot at deltakelse dokumenteres

Spørsmål til foreleserne kan sendes på sms til mobil 473 14 542  
(Karsten Slot, Medical Manager Roche) 

Med vennlig hilsen,

Roche Norge AS

Dr.med. Karsten Slot 
Medisinsk rådgiver

Vi håper du finner programmet interessant og vil delta!

Meld deg på til møtet via vår nettside www.rochehelse.no/nsclc 
eller til hanne.melaas@roche.com innen 10. mai. Dersom du 
ønsker å følge møtet live via streaming, må du gi beskjed om dette 
i påmeldingen. Link til møtet sendes på e-post i forkant av møtet. 
Kostnader til avdelingsmøte (f.eks. pizza og mineralvann) kan dekkes 
mot at deltakelse dokumenteres.

Fornavn

Klinikk

Telefon

Etternavn

Avdeling

E-post

http://rochehelse.no/nsclc
mailto:hanne.melaas@roche.com



