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16. oktober 2020

Invitasjon til Fagsymposium
AstraZeneca ønsker å invitere til følgende webinar tilknyttet NFLs høstmøte:

NSCLC – Strategier for tidlig diagnostikk og behandling
Dato:
Tidspunkt:

Torsdag 5. november 2020
15.30 - 17.00

Program
15.30 – 15.35 Velkommen
15.30 – 15.45 Utredning og forløpstider ved lungekreft – flaskehalser og tidstyver
Utredning av lungekreftpasienter er kompleks med mange involverte. Noen pasienter
progredierer mens de utredes. Kan utredningen optimaliseres, har pakkeforløpene hatt
effekt?
Lars Fjellbirkeland, lungelege OUS Rikshospitalet
15.45 – 16.15 Screening og regionale forskjeller ved NSCLC
Lars Fjellbirkeland, lungelege OUS Rikshospitalet
16.15 – 16.50 Hvilke pasienter kan få radikal kjemoradioterapi – en multidisiplinær avgjørelse
Hva er kjemoradioterapi og hvilke pasienter er kandidater? Det multidisiplinære teamets
rolle. Bivirkninger og oppfølging. Kan vi kurere flere enn vi gjør i dag?
René van Helvoirt, stråleonkolog Sørlandet Sykehus HF
16.50– 17.00 Spørsmål
Vi håper du har anledning til å delta!

PÅMELDING:

Via denne lenken i Chrome:
https://www.azconnect.no/e3352
eller via QR-koden:

Med vennlig hilsen
AstraZeneca AS
AstraZeneca Nordic Marketing Company
Oncology, Lung Cancer
Rønnaug Alsgaard, Ingeborg Våge og Marie Botilsrud
ID: NO-6945
Er du sykehuspersonell, forutsettes det at din deltakelse på møtet er godkjent av overordnet

Adressekilde: IQVIA onekey_no@iqvia.com

AstraZeneca vil samle inn visse personopplysninger (f.eks. navn, epost-adresse etc.) fra deg når du registrerer deg til dette møtet. Hensikten er å administrere og bekrefte
din deltagelse på møtet. Personopplysningene vil bli brukt i henhold til AstraZenecas Privacy Notice, https://www.globalprivacy.astrazeneca.com/no.
Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen 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.
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