
MANDAG 11. MARS 2019 
KL 17.30–19.15

HØYRES HUS OSLO

Hvordan ser fremtidens 
MS behandling ut? 

INVITASJON TIL KVELDSMØTE

Møtet arrangeres av Biogen i samarbeid med MS Forbundet



Møteleder:  Professor phd Elisabeth Gulowsen Celius, 
 overlege nevrologisk avd. Oslo Universitetssykehus HF,  
 Ullevål 

Enkel servering ved møtestart

Program:

17.30–17.40  Velkommen /prof. Elisabeth G. Celius

17.40–18.15  Verdien av Real-World Evidence- hvordan kan dette  
 brukes ved valg av behandlingsstrategi? 
 /prof. Øivind F. G. Torkildsen og prof. Trygve Holmøy

18.15–18.30  Kaffepause

18.30–19.15  Paneldebatt - Hvilke valg bør ligge til grunn for   
 fremtidens MS behandling?

Paneldeltakere: 

Overlege Kristin Lif Breivik, Førde Sentralsjukehus
 
Lise Johnsen, styreleder MS Forbundet

Prof. overlege Trygve Holmøy, nevrologisk avd. Akershus 
Universitetssykehus

Prof. overlege Øivind F. G. Torkildsen, nevrologisk avd. Haukeland 
Universitetssykehus

Møtet etterfølges av middag på Restaurant Dinner, 
Stortingsgaten 22 kl 19.30

Møtet arrangeres av Biogen i samarbeid med MS Forbundet

PROGRAM



PÅMELDING TIL KVELDSMØTE

Hvordan ser fremtidens 
MS behandling ut?
MANDAG 11. MARS 2019 KL 17.30–19.15
HØYRES HUS OSLO

I samarbeidsavtalen med virkning fra 1.1.2014, mellom de regionale helseforetakene og 
Legemiddelindustrien (LMI), er kostnadsfordeling i henhold til gjeldende regelverk slik:

Legemiddelfirma/arrangør
Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre 
honorarer, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter 
gjeldende takster.

Deltager/Deltagers arbeidsgiver
Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader 
knyttet til arrangementet av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Biogen Norway AS 
ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer som gjelder for helseforetaket blir fulgt. 
Vi ber derfor om at du fyller ut informasjonen under:

Navn:

Arbeidsted:

Direkte telefon:

E-post:

FYLL UT og LAGRE skjemaet og send det via mail til elin.stjernholm@biogen.com eller 
skriv ut og fakse til oss på: 22 23 46 78. 

Hvis du har spørsmål om møtet, ta kontakt med Elin Stjernholm på telefon: 97 15 66 51 

Ja takk, jeg vil gjerne delta. Min arbeidsgiver / jeg skal dekke eventuelle 
reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangementet og bestiller ved 
behov reise og overnatting selv. Ved å melde meg på dette arrangementet 
erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse 
er innhentet fra arbeidsgiver (klikk av i boksen).

Ja takk, jeg vil gjerne delta på middag etter møtet (klikk av i boksen).

   Klikk på feltene og fyll ut:



Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som legemiddel-
industriforeningen 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.

For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Biogen utarbeidet et 
arbeidsregister. I arbeids registeret registreres i tilknytning til navnet i blant annet arbeidssted, 
konsulentbesøk, invitasjoner og deltagelse på faglige arrangementer, mottatt litteratur og annen 
informasjon/tjenester som er relevant for helsepersonell. Behandling av personopplysninger 
skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven med dens 
krav til dokumentert informasjonssikkerhet og intern kontroll. Vårt firma har tatt forholdsregler 
for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger, som f. eks. utilsiktet spredning grunnet 
uhell, ulykker eller ulovlig spredning. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet 
kommuniserer med deg på e-post. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er 
registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Ønsker du mer 
informasjon kan du kontakte Biogen Norway AS på tlf.: 23 40 01 00

Biogen Norway AS • Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo 
postboks 4305 Nydalen, 0402 Oslo • Tlf: +47 23 40 01 00 • www.biogen.no B
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