
Välkommen till Registerdagen 
för GH-behandling

Tid: 16 november 2017, kl 09.00–16.00
Plats:  Hotel Scandic Continental i Stockholm

INBJUDAN

Till: Verksamhetschefer
CC: Läkare och sjuksköterskor inom endokrinologi

Pfizer  191 90 Sollentuna
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se
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Pfizer inbjuder härmed dig och dina kollegor till att delta vid Registerdagen Nationella GH Registret 2017.

Programkommittén, ledd av Jovanna Dahlgren, registeransvarig vid Nationella Registret, har tagit fram 
programpunkterna. Pfizer står för kostnad för föreläsararvoden, lokal och förtäring under Registerdagen. 
Dagen efter anordnar BLF delförening för diabetes och endokrinologi sitt höstmöte, också på Hotel  
Scandic Continental i Stockholm. 

Anmälan: 
Du anmäler dig senast den 31 oktober, genom att skicka ett mail till ewa.rosengren@pfizer.com.  
Ange namn, arbetsplats, kontaktinformation och eventuella matallergier i din anmälan. 

Enligt överenskommelse mellan SKL och Läkemedelsindustriföreningen skall anmälan vara godkänd av huvudman. Observera att du är själv ansvarig för att ha inhämtat huvudmannens godkännande 
för deltagande i sammankomsten.

Personuppgifter. Pfizer AB, 556059-6255 och Pfizer Innovations AB, 556986-8002, kan komma att var för sig behandla personuppgifter (exempelvis namn, kontaktuppgifter såsom e-post, titel 
och eventuella affärsrelationer med offentliga tjänstemän) som insamlats från Dig. Uppgifterna behandlas för administration av sådan sammankomst Du anmält Dig till och i syfte att utvärdera 
risker och fullgöra ev. förpliktelser i anslutning till lagstiftning för att bekämpa korruption samt för att tillvarata eller försvara rättsliga anspråk. Vidare behandlas uppgifterna för utsändande av 
information och material till Dig i detta och i liknande ämnen som berör Pfizers produkter och aktiviteter och som kan vara av professionellt intresse för dig. Uppgifterna kan komma att överföras 
till andra enheter inom Pfizer. Dessa kan vara belägna såväl inom som utanför EU/EES-området. Du har rätt att, gratis en gång per år, begära information om de personuppgifter som Pfizer 
behandlar, och/eller begära rättelse av ev. felaktiga uppgifter. Skriftlig undertecknad ansökan skall i sådant fall skickas till Pfizer, 191 90 Sollentuna. Genom att lämna Din e-postadress, telefon-
nummer för sms-meddelande, eller uppgift för annan digital överföring, eller genom att anmäla Dig till sammankomsten, samtycker Du till ovanstående behandling av personuppgifter och att 
elektronisk överföring används av Pfizer för kommunikation med Dig i detta och liknande ärenden.

Välkommen! 
Torbjörn Lindwall 
Produktchef, Pfizer

AGENDA
9.00–10.00 För teamen: Teoretisk genomgång av 
nya plattformen (Lillemor Ljungberg) 

9.30–10.00  Fika

Tema 1. Hälsoekonomi

10.00–10.30 Nya trender inom sjukvården  
– En nationalekonomisk rapport om allt ifrån digitala 
vårdcentraler till personcenterarad vård,  
Jovanna Dahlgren

10.30–11.00  Hälsoekonomiska aspekter av 
optimerad GH behandling, Jovanna Dahlgren

11.00–11.45 Variabilitet i behandlingssvar på 
rekombinant GH – UK perspektiv, Jovanna Dahlgren

11.45–12.00 Torbjörn Lindvall om GroAssist

12.00–13.00  Lunch

Tema 2. Genetiska analyser

13.00–13.45 Genetikens roll inom 
kortvuxenhets utredning, Peter Bang

13.45–14.30 Tre genetiska fallpresentationer, 
Peter Bang

14.30–15.00 Fika

15.00–16.00 För teamen: Praktisk genomgång av 
nya plattformen, Lillemor Ljungberg


