
MSD WEBCAST

Vi har inviteret Læge Nadja Vissing, Børne og Ungdoms afdelingen på Rigshospitalet til at dykke 
ned i immunsystemet, børnevaccinationsprogrammet samt nogle af de grunde, der kan være til 
at overveje vaccination mod skoldkopper. Ydermere åbner vi op for en diskussion af hvordan syg-
domslandskabet indenfor børnesygdomme vil forme sig i Danmark, når den voksne population 
er blevet vaccineret mod COVID-19 og om COVID-19 som en potentiel sygdom hos børn.

Har du ansvar for vaccinesamtaler og vaccinationer, eller har du bare lyst til at høre mere, så 
afsæt en time den 28. april 2021 kl. 14.30-15.30.

■  Hvordan virker de forskellige vacciner på immunsystemet
■  Skoldkopper og sygdomsbyrden
■  Skoldkopper og forebyggelse 
■  COVID-19 hos børn
■  Afrunding og spørgetid

Forebyggelse af børnesygdomme 
- en værktøjskasse fuld af muligheder

VACCINER

Mødet kan følges på Tablet, PC eller Mobil telefon

Tilmelding direkte via link:  http://bit.ly/bornesygdomme    
Eller ret dit mobilkamera mod QR koden og  scan
Orientering om øvrige kurser se evt. bagsiden

Spørgsmål til programmet, tilmelding eller tekniske spørgsmål:
Arlette Scheuer, Therapy Area Manager. Vaccines & Primary Care
Mail: arlette.scheuer@merck.com   Tel: 2047-5522

Søren Bach Jensen, Therapy Area Manager. Vaccines & Primary Care
Mail: soren.jensen@merck.com   Tel: 2092-0009

Mange hilsner
Janne Dahl- Hesselkilde. Medical Advisor, Vaccines & HIV.  

Onlineuddannelse

  Onsdag d. 28. april klokken 14.30 – 15.30 

STIL SPØRGSMÅL OG FÅ SVAR

På webcastet vil speakerne 
lægge op til dialog.

Og du/I kan nemt skrive dine 
spørgsmål til speakeren
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Du giver hermed samtykke til at de personlige oplysninger, du videregiver til MSD vil blive behandlet med særligt henblik på din deltagelse i 
møder og arrangementer, der organiseres af MSD, og at opfylde MSD’s overholdelsesrapportkrav. 
Vi respekterer dine personlige oplysninger. Dine oplysninger kan blive delt med MSD’s interne globale funktioner med overholdelse af Privacy 
Shield og Binding Corporate Rules. Dine oplysninger vil ikke blive delt uden for MSD, med undtagelse for virksomheder, der agerer på vegne 
af MSD, og som ligeledes agerer i overensstemmelse med Persondataforordningen.
Læs MSD’s Privacy Commitment for yderligere oplysninger om vores privatlivsvilkår på www.msd.dk/static/pdf/General_Data_Protection_
Regulation_Privacy_Notice.pdf.
Du har ret til at anmode om adgang til dine data og rette eventuelle fejl. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at få adgang til, ændre, rette 
eller slette de personlige oplysninger du videregivere til MSD, kan du sende en mail til data ansvarlige i MSD Danmark på denne mail: dpo.
denmark@merck.com 
Hvis du er utilfreds med hvorledes dine data er blevet behandlet, har du mulighed for at indsende en klage til Datatilsynet på datatilsynet.dk 

Ifølge regler fastlagt i Lov om Lægemidler, må kun sundhedspersoner: læger, tandlæger, dyrlæger, sygeplejersker, veterinærsygeplejersker,        
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.

STIL SPØRGSMÅL OG FÅ SVAR
På alle webcasts vil speakerne 
lægge op til dialog. 

Jeg ønsker at modtage information om relevante sundhedsfaglige 
events, uddannelsesmuligheder og nyheder målrettet mit specifikke 
terapiområde samt de seneste opdateringer om relaterede MSD 
produkter via min email 

RET KAMERAET PÅ DIN MOBIL MOD QR KODEN

Copyright © 2021 Merck Sharp & Dohme Corp., Whitehouse Station, NJ, USA. All rights reserved. 

 MSD Danmark ApS  Havneholmen 25     
 1561 København V Telefon: 44 82 40 00

                             Og du/I 
kan nemt skrive dine 
spørgsmål til speakeren.

FREMTIDIG INFORMATION


