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Har du praktiske spørgsmål til møderne kontakt:  
tea.egeskov.thomsen@merck.com eller +45 29 74 22 92

Møde i Odense

Fysisk deltagelse:
www.Rebrand.ly/5000-event

Online-deltagelse:
www.Rebrand.ly/5000-online 

Møde i Aarhus

Fysisk deltagelse:
www.Rebrand.ly/8000-event

Online-deltagelse:
www.Rebrand.ly/8000-online 

Program

• Fra HPV-infektion til cancer; samt hvordan vi kan forebygge HPV-relaterede sygdomme:
Overlæge i gynækologi Lone Kjeld Petersen

• Erfaringer fra praksis: Praktiserende læge Henrik Nyholm

• HPV fra et politisk perspektiv:
Odense:  Rådmand i Odense kommune Susanne Crawley
Aarhus:   Medlem af regionsrådet, Region Midt, Christian Møller Nielsen

• Paneldebat samt Q&A:  Moderator Gitte Bastian

Der er både mulighed for fysisk samt online-deltagelse via live-streaming. Da der er et  
begrænset antal pladser i selve mødelokalet, bedes du vælge om du ønsker at deltage fysisk 
eller online. De fysiske pladser bliver tildelt efter først til mølle princippet.

Tilmelding via et af nedenstående links: 

MSD har den glæde at invitere dig til møde omkring 
HPV Sygdom & Forebyggelse i Odense eller Aarhus

16. maj 2018 i Odense    kl. 16.00-18.15     Radisson Blu Odense

29. maj 2018  i Aarhus   kl. 15.00-17.15 Radisson Blu Aarhus

http://Rebrand.ly/5000-event
http://Rebrand.ly/5000-online
http://Rebrand.ly/8000-event
http://Rebrand.ly/8000-online


Ifølge regler fastlagt i Lov om Lægemidler, må kun sundhedspersoner: læger, tandlæger, dyrlæger,  
sygeplejersker, veterinær-sygeplejersker, farmakonomer, farmaceuter, jordemødre, bioanalytikere,  
radiografer, social- og sundhedsassistenter, kliniske diætister samt studerende inden for disse fag  
deltage ved disse arrangementer. Som medicinalvirksomhed er MSD naturligvis underlagt disse regler. 
Lægesekretærer el. lign. kan derfor ikke deltage i arrangementet.

Eksterne foredragsholderes præsentationer er udarbejdet uden at MSD har haft indflydelse på det  
endelige indhold. Eventuelle patientcases er ligeledes udvalgt uden MSD’s indflydelse.

Arrangementet er anmeldt til ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) inden arrangementets  
afholdelse, og arrangementet er efter MSD’s opfattelse i overensstemmelse med reglerne på  
området, selv om arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.
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