
MULTIDISIPLINÆRT 
FAGMØTE UROCANCER

Bergen 21.–22. januar 2021

Vi har gleden av å invitere onkologer, urologer,
nukleærmedisinere, radiologer og patologer, LiS, og

sykepleiere som deltar i de respektive multidisiplinære
teamene for urologisk cancer til

Webinar
Link til livestream distribueres ved påmelding.



PROGRAM MØTELEDERE: Overlege Alfred Honoré og overlege Gry Sandvik Haaland, 
 Helse Bergen HF Haukeland Universitetssjukehus

Programmet kan bli gjenstand for oppdateringer og endringer

16.50 Logg på – digital mingling

17.05 Åpning av møtet
 v/møtelederne

17.15 PSMA-PET bildediagnostikk
 Overlege Andreas Tulipan, Helse Bergen HF Haukeland  
 universitetssjukehus  

18.00 Behandling av oligometastatisk sykdom 
 Dr./professor Steven Joniau og Dr./professor Gert De 
 Meerleer UZ Leuven 

18.45 Pause 

19.00 Paneldiskusjon 
 Dr. Andreas Tulipan, Dr. Steven Joniau og Dr. Gert De  
 Meerleer

19.30 Oppsummering
 v/møtelederne

08.00 Logg på – digital mingling

08.10 Velkommen
 v/møtelederne

08.15 Bonehealth and prostate cancer
 Dr. Sigridur Bjørnsdottir Senior Consultant, Dep of  
 Endocrinology, Karolinska University Hospital, Solna

09.00 PROBIO studien og oppsummering av nyheter 
 rundt diagnostikk av prostatakreft  
 Professor / Dr. Henrik Grönberg, Karolinska Institutet,  
 Stockholm

09.45 Pause

10.00 Genomisk kartlegging ved kreft 
 Dr. Rolf Skotheim, Genome Biology Group, Dep. Of  
 Molecular Oncology, Institute of Cancer Research,  
 OUS - Radiumhospitalet 

10.45 Transperineal biopsi ved prostatakreft  
 Overlege Alfred Honoré, Helse Bergen HF Haukeland  
 universitetssjukehus

11.00 Pause

11.15 Hyperbar behandling av strålecystitt   
 Overlege Karin Hjelle, Helse Bergen HF Haukeland  
 universitetssjukehus

12.00 Avslutning ved møteledere

Torsdag 21. januar Fredag 22. januar



PÅMELDING
Vi håper du har anledning til å delta på UroCancer og ber om
din påmelding til Bjørn R. Spenning, tlf.  480 47 813 eller på e-post: 
bjorn.spenning@astellas.com, innen fredag, 15. januar 2021.

Vennligst påfør følgende i e-posten:
Navn
Arbeidssted 
Telefon
E-post for tilsending av link

Ved å melde deg på dette arrangementet erklærer du at reglene som gjelder din arbeidsplass  
er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. 

VELKOMMEN!
Med vennlig hilsen arrangørene
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www.astellas.no www.pfizer.no

www.bayer.no www.roche.no

Informasjon om personopplysninger - Bayer AS, Astellas og Pfizer (Selskapene) er felles ansvarlig for å behandle personopplysninger som Selskapene mottar 
som inkluderer navn, tittel, arbeidssted, e-postadresse, telefonnummer og adresse til helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til en-
hver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven med dens krav til dokumentert informasjonssikkerhet og internkontroll. Adresseopplysninger 
hentes fra IQVIA-bransjeregister og oppdateres for å være nøyaktige og aktuelle. Selskapene anerkjenner betydningen av, og er full forpliktet til å beskytte per-
sonopplysinger relatert til alle personer som vi samabeider med. Våre retningslinjer for personvern og varsler gir viktige opplysninger om hvorfor og hvordan 
personlig informasjon behandles av Selskapene og deres globale dattersselskaper, hvem informasjon kan deles med, så vel som enkeltpersoners rettigheter. 
Les mer om retningslinjer her: Bayer:  www.bayer.no Org.nr. NO 911 268 647, Postboks 193, 1325 Lysaker, tlf +47 23 13 05 00. Astellas: www.astellas.no, Org.nr. 
NO 968 090 364, Hagaløkkveien 26, 1383 Asker, tlf +4766764600. Pfizer: www.pfizer.no  org.nr. NO 914 339 90, Postboks 3, 1324 Lysaker, tlf +47 67526100.
Personopplysningene brukes til å gi relevant informasjon og tjenester i forbindelse med dette arrangementet, samt for vår oppfølging og administrasjon og 
for å møte eventuelle myndighetskrav. Opplysningene kan bli overført til andre selskaper i Selskapenes konsern, samt til  andre samarbeidspartnere, som er 
involvert i gjennomføringen av arrangementet.
Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få opplysningene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Ytterligere 
informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, finner du på www.bayer.no,  www.astellas.no, www.pfizer.no
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. Se lmi.no for mer informasjon.

RETUR: 
Astellas Pharma, Hagaløkkveien 26, 1383 Asker


