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Sanofi inviterer til symposium: 

Type 2-inflammasjon 
hos barn med alvorlig 
astma og eksem 
Fagmøte for å diskutere samarbeid mellom 

spesialister, oppfølging og behandling av barn i 

alderen 6–11 år med alvorlig astma og/eller eksem 

 Tirsdag 18. oktober 2022, 17:30–19:45  

Sted: Hotel Continental, Oslo 

Middag: Restaurant Eik Annen Etage 

Ordstyrer: 

Teresa Løvold Berents 

Overlege, PhD ved 

Hudavdelingen og RAAO Oslo 

universitetssykehus. 

 
Foredragsholdere: 

Håvard Skjerven 

Overlege, PhD ved Barneavdeling 

for allergi- og lungesykdommer 

Oslo universitetssykehus. 

 

Tonje Reier-Nilsen 

Lege og forsker (PhD) ved Olympia- 

toppen og Idrettens Helsesenter; 

ansvarsområde luftveisproblematikk. 

Spesialist i idrettsmedisin, allergologi 

og barnesykdommer. 

Kim M.A. Sandberg Endre 

Overlege, PhD-kandidat 

ved Hudavdelingen Oslo 

universitetssykehus. 

 

Har du spørsmål eller vil ha hjelp til 

registrering kontakt: 

Anita Tveter 

anita.tveter@sanofi.com 

tlf: 97056359 

Påmelding: 

https://webapp.spotme.com/login/ 

sanofi17/sanofisymposia2022 

 
eller skann inn QR-koden 

 

For privatpraktiserende helsepersonell kan legemiddelfirmaet dekke reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet. 

I samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og LMI med virkning fra 1.1.2014 blir kostnadsfordeling for ansatte i helseforeta k i henhold til gjeldende regelverk slik: 
Legemiddelfirma/arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorarer, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til 
det faglige arrangement etter gjeldende takster. 

Deltager ansatt i helseforetak/Deltagers arbeidsgiver (helseforetak): Den ansatte er selv ansvarlig for å innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet. 

 

 
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1366 Lysaker. www.sanofi.no 

 
AGENDA: 

 
17:30 Velkommen, 

Teresa Løvold Berents 

17:40 Det atopiske barnet, immunologiske 

drivere og biologisk behandling 

Håvard Skjerven 

18:10 Utredning, behandling og kasuistikker 

fra barn med alvorlig astma 

Tonje Reier-Nilsen 

18:40 Pause 

18:55 Utredning, behandling og kasuistikker 

fra barn med alvorlig atopisk eksem 

Kim M.A. Sandberg Endre 

19:25 Paneldebatt 

Alle – ledet av Teresa Løvold Berents 

19:40 Oppsummering/avslutning 

19:45 Slutt 
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