LUNCHWEBINAR
Urologi i primärvården x 3

11 mars

Uroterapeut
Birgitta Magnusson
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18 mars

Allmänläkare
Peter Takac

25 mars

Urolog/Universitetslektor
Lars Henningsohn

Välkommen att delta i Astellas Pharmas
digitala lunchseminarier under våren 2021
Du kommer få möjligheten att delta i tre olika webinars vid tre olika tillfällen. Du möter
uroterapeuten, allmänläkaren samt specialisten inom urologi. Var och en är expert inom sitt
område och tar upp, diskuterar och delar med sig av sin kompetens och erfarenhet kring
omhändertagandet av den urologiska patienten.

Program
Torsdag 11 mars
kl 12.00 – 13.00

Uroterapeut Birgitta Magnusson, Uroterapimottagningen Centralsjukhuset Karlstad		
Urininkontinens i primärvården – Utredning och behandling

Torsdag 18 mars
kl 12.00 – 13.00

Allmänläkare Peter Takac, Stavre Vårdcentral			
Vanliga urologiska problemställningar i primärvården

Torsdag 25 mars

Urolog/Universitetslektor Lars Henningsohn, Karolinska Institutet Stockholm			

kl 12.00 – 13.00

Manlig LUTS – Utredning, diagnostik och behandling

ANMÄLAN
Via mail till magdalena.hogberg@astellas.com
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på nedanstående nummer.

Länk till föreläsningarna skickas ca 1 vecka
innan respektive möte.
Väl mött!
Astellas Pharma AB
Terapiområde Urologi
Maria Lindbäck			Karin Kaijser				Ann Fogel
Produktspecialist			
Produktspecialist				Produktspecialist
maria.lindback@astellas.com		karin.kaijser@astellas.com		ann.fogel@astellas.com
Tfn: 0724-548332			
Tfn: 0734-232627 			
Tfn: 0727- 143090
ASTELLAS PHARMA AB | Box 21046 | 200 21 Malmö
Tel 040-650 15 00 | Fax 040-650 15 01 | E-mail: info.se@astellas.com | www.astellas.se

Denna inbjudan har skickats till läkare och sjuksköterskor på vårdcentraler med kopia till verksamhetschefer samt berörda läkemedelskommittéer.
I enlighet med gällande avtal mellan LIF (Läkemedelsindustriföreningen) och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) vill vi göra dig uppmärksam på att ditt deltagande ska vara godkänt av
din verksamhetschef.
Information om Överenskommelse om Samverkansregler mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården finns på www.lif.se.
Astellas Pharma AB är ett forskande läkemedelsföretag inom terapiområdena hematologi, immunologi, onkologi, transplantation, urologi, och tillhandahåller läkemedel som Advagraf™,
Betmiga™, Dificlir™, Eligard™, Mycamine™, Prograf™, Vesicare™, Xospata™ och Xtandi™.
Integritetspolicy: Astellas Pharma AB är ansvarig för behandling av ovannämnda upplysningar. Vi respekterar din rätt till integritet. Du har tidigare blivit informerad av IQVIA om hur dina
personupplysningar behandlas, se www.onekey.iqvia.com.
Du kan läsa mer om hur dina uppgifter används och hur du kan utöva dina integritetsrättigheter på http://policy.astellas.dk/se/se-general-privacy-notice/

