Ved å melde deg på dette arrangementet erklærer du at reglene som gjelder din arbeidsplass er fulgt og at
tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver.
Dette arrangementet avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Regler for legemiddelinformasjon
samt i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske
legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene.
Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper
avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. Faglige, etiske og rettslige vurderinger skal
være avgjørende for samarbeid og all samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet.
Arrangementet vil bestå av et faglig program, eventuelt etterfulgt av bespisning med nøktern standard.
Sosiale aktiviteter vil ikke bli bekostet av legemiddelfirmaene.
I henhold til legemiddelforskriftens helsepersonelldefinisjon er det kun leger, sykepleiere og farmasøyter som
har adgang til industriens møter. Det er derfor ikke anledning til å invitere andre yrkesgrupper.
For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til enkeltleger/grupper av leger har legemiddelfirmaene,
eller andre firmaer som arbeider på vegne av dem, utarbeidet arbeidsregistre med adresseregistrene som
basis. I arbeidsregistrene 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. Bruk av arbeidsregistre er et viktig verktøy for
legemiddelprodusentene for å nå ut med medisinsk informasjon til helsepersonell.
Legemiddelfirmaene vil samle inn visse personopplysninger (f.eks. navn, epost-adresse etc.) fra deg når du
registrerer deg til dette møtet. Hensikten er å administrere og bekrefte din deltagelse på møtet. Behandling
av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven
med dens krav til dokumentert informasjonssikkerhet og internkontroll. Våre firmaer har tatt forholdsregler for
å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger, som for eksempel utilsiktet spredning grunnet uhell,
ulykker eller ulovlig spredning. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med
deg på e-post. Firmaet videreselger ikke dine person-opplysninger. 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 ta kontakt på telefon:
Roche Norge: 22 78 90 00
Novartis Norge: 23 05 20 00
AstraZeneca AS: Mer info og kontaktinformasjon:
https://www.globalprivacy.astrazeneca.com
Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorarer,
undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster.
Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement
av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for
egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt.
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TORSDAG 29.OKTOBER 2020
WEBINAR

I avtale med virkning fra 1.1.2014 blir kostnadsfordeling i henhold til gjeldende regelverk slik:
Legemiddelfirma/arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader,
foredragsholdere og andre honorarer, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det
faglige arrangement etter gjeldende takster.

TORSDAG 29.OKTOBER 2020 KL. 18:00 - 20:00
WEBINAR

Agenda
18:00 - 18:10
18:10 - 18:50
18:50 - 19:00
19:00 - 19:55
19:55 - 20:00

Deltager/Deltagers arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke
reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne
invitasjonen. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som
gjelder for helseforetaket, blir fulgt.

Påmelding
Velkommen

v/ møteleder Silje Songe-Møller, Sykehuset Østfold, Kalnes

Neo-/Adjuvant behandling av HER2+ pasienter

v/ Ann Søegaard Knop, Rigshospitalet, København

Vennligst send din påmelding til:
Kristin Mehammer, AstraZeneca
SMS: 952 12 980
epost: Kristin.Mehammer@astrazeneca.com
eller via denne QR-koden:

Pause
Endocrine treatment in mBC

v/ professor Peter Schmid, Barts Cancer Institute, London

Oppsummering

v/ møteleder Silje Songe-Møller, Sykehuset Østfold, Kalnes

Ved evt. spørsmål ang. møtet, kontakt Kristin Mehammer, eller:
• Terje Ahlquist, Roche AS:
epost: Terje_Cruikshank.Ahlquist@roche.com
SMS: 412 02 707
• Anita Fredriksen, Novartis Norge AS:
epost: Anita.Fredriksen@Novartis.com
SMS: 408 53 299
Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene
som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet
fra arbeidsgiver.
Invitasjoner er sendt til sykehusene i Norge.
Målgruppe:
Mammaonkologer, mammakirurger, patologer, radiologer,
kreftsykepleiere og assistentleger (LIS) med interesse innen
fagfeltet.

