
Välkommen till Registerdagen 
för GH-behandling INBJUDAN

Till: Verksamhetschefer
CC: Läkare och sjuksköterskor inom endokrinologi
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Pfizer inbjuder härmed dig och dina kollegor till att delta  
vid Registerdagen Nationella GH Registret 2019.
Tid: 14 november 2019, kl 9.30–16.00
Plats:  Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm
Anmälan:  Du anmäler dig senast den 31 oktober, genom att gå in på  

www.bit.ly/2mRtIwq eller använd QR-koden.

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.

Dataskydd. I samband med din anmälan för deltagande i mötet gäller följande. Hälso- och sjukvårdsanställdas personuppgifter behandlas (1) under kontroll av den Pfizer-enhet som framgår av 
denna inbjudan och delas internationellt inom Pfizer-koncernen och med tjänsteleverantörer med lämpliga skyddsåtgärder vidtagna; (2) för att interagera och komma i kontakt med dig; för att be-
driva vår verksamhet så att våra rättsliga skyldigheter efterlevs, för statistikändamål eller för att tillgodose våra berättigade intressen i att upprätthålla vår verksamhet; och (3) för att tillhandahålla dig 
med marknadsförings- och kommersiell kommunikation. Dina personuppgifter samlas in från dig vid någon av dina kontakter med Pfizer och från IT-företag som tillhandahåller informationstjänster 
inom hälso- och sjukvårdssektorn, allmänt tillgängliga källor för yrkesrelaterad information och partners för gemensam marknadsföring. Om du önskar att kontakta oss eller Pfizers dataskyddsombud 
inom EU för att få mer information rörande vårt integritetsarbete eller för att begära att få utöva någon rättighet hänförligt till dataskydd (inklusive begäran om att få invända mot vårt berättigade 
intresse eller om att återkalla ett samtycke, om tillämpligt), vänligen se Pfizers Integritetsmeddelande för Hälso- och sjukvårdsanställd inom EES på https://privacycenter.pfizer.com/sv/hcp

Välkommen! 
Torbjörn Lindwall 
Produktchef, Pfizer

AGENDA
09.30–10.00 Fika

10.00–10.15  ”Skadar GH behandling hjärnan? 
Tidningsrubriker genom senaste 
decennierna” (Jovanna Dahlgren)

10.15–11.15  ”Tillväxthormon och dess påverkan  
på hjärnan” (Fred Nyberg)

11.15–11.30  ”Översikt över möjliga sidoe�ekter 
av GH behandling på stroke/
hjärnblödning” (Anders Tidblad)

11.30–12.00  ”Hur man bäst behandlar överlevare  
av barncancer med GH brist”  
(Lars Sävendahl)

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45  ”GH behandling och livskvalitet utifrån 
svenska data” (John Chaplin)

13.45–14.30  Genomgång av registret och senaste 
nytt i databasen (Lillemor Ljungberg)

14.30–15.00  ”Vad kan vi få ut ur GH registret om 
biverkningar och GH behandling” 
(Jovanna Dahlgren)

15.00–15.30 Fika och arbete i smågrupper

15.30–16.00  Redovisning av arbetet i smågrupper 
samt avslutsord (Jovanna Dahlgren)

Pfizer Innovations AB Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se
Personuppgiftsfrågor: info.sweden@pfizer.com

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. 




