Til: Leger og sykepleiere innen gastroenterologi

01/10 2019

INVITASJON TIL LUNSJM�TE UNDER UEGW,
MANDAG 21. OKTOBER KL 12.15-13.45
I forbindelse med UEGW i Barcelona, har Janssen gleden av å invitere deg eller en fra din klinikk til lunsjmøte mandag 21. oktober kl 12.15-13.45.
Vi håper du har anledning til å delta!
Målgruppe:
Tid:
Sted:
Bespisning:
Foredragsholder:
Pris:

Leger og sykepleiere innenfor gastroenterologi
Mandag den 21. oktober, kl 12.15
Hotel Porta Fira, Plaça d’Europa, 45, 08908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain (Rett ved kongressbygget)
Det blir servert lunsj under møtet
Prof. Stefan Shreiber - Department of General Internal Medicine Christian-Albrechts-University Kiel, Germany
Janssen bekoster måltider som fremgår av programmet ihht gjeldende retningslinjer, lokalleie og forelesningshonorar.

AGENDA:
12.15 – 12.20:
12.20 – 13.05:
13.05 – 13.30:

Velkommen
Initial, short-term response and long-term treatment outcomes when treating Crohns patient with Stelara.
v/ Prof. Stefan Schreiber
Diskusjon med Prof. Schreiber
v/ Alle

Vennligst meld deg på til møtet ved å sende en e-post til kkristia@its.jnj.com senest den 18.10.2018. Du vil innenfor få dager motta en bekreftelse på
din påmelding. Antallet plasser kan være begrenset, og det er derfor ”først-til-mølla” prinsippet som gjelder.
Har du noen spørsmål angående møtet, er du velkommen til å kontakte:
Linn Maiken Gresseth, Area Account Manager på lgresset@its.jnj.com eller +47 948 25 426 eller
Kjetil Alm-Kristiansen, Area Account Manager på kkristia@its.jnj.com eller +47 913 35 494
Vi håper du synes at programmet virker interessant, og at dette vil være av interesse for din daglige praksis.
Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til et givende møte!
Utvalgt sikkerhetsinformasjon
Kontraindikasjoner: Aktiv og klinisk viktig infeksjon. Forsiktighetsregler: Det bør utvises forsiktighet ved kronisk infeksjon eller stadig tilbakevendende infeksjoner. Ustekinumab må ikke gis ved aktiv tuberkulose. Levende vaksiner bør ikke gis samtidig med STELARA. Anafylaksi, øvre- og nedre luftveisinfeksjoner, angioødem har forekommet. Eksfoliativ dermatitt, allergisk alveolitt og eosinofil pneumoni er rapportert. Kanylehetten som dekker nålen
på den ferdigfylte sprøyten er laget av et lateksderivat som kan gi allergiske reaksjoner hos individer sensitive for lateks. Pasienter med plakkpsoriasis
kan utvikle erytroderm psoriasis, med symptomer som ikke kan skilles klinisk fra eksfoliativ dermatitt, som del av det naturlige sykdomsforløpet.
https://www.felleskatalogen.no/medisin/stelara-janssen-564150

Personvernerklæring: Janssen-Cilag AS bryr seg om ditt personvern, og ønsker at du skal være kjent med hvordan vi samler inn, bruker og avdekker informasjon. For å håndtere det profesjonelle forholdet vårt til deg, bruker vi opplysningene dine i henhold til
Personvernerklæringen vår https://www.janssen.com/norway/personvern

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien 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. Ansvaret for klarering av deltakelse tilligger den enkelte medarbeider ved helseforetak. Helseforetaket må dekke reise og eventuelle oppholdskostnader i forbindelse med møtet. Måltider som fremgår av programmet dekkes av Janssen.

Med vennlig hilsen
JANSSEN-CILAG AS
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