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Inbjudan till webinar 
TERAPIOMRÅDESINRIKTAD UTBILDNING MED PRODUKTINFORMATION

Torsdag 20 september, kl 12.00-13.00  
Merkelcellskarcinom
“SVF-tänk” och optimerad behandling
Föreläsare: 

Dr. John Paoli, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, avd Hud- och könssjukvård

Håkan Dalvik, Medical Science Liaison (MSL), Merck AB

Agenda: 

MSL Håkan Dalvik inleder och ger en kort översikt av Avelumab, den första anti-PD-L1 molekylen som är 
godkänd för behandling av metastatisk Merkelcellskarcinom (mMCC).

Dr. John Paoli föreläser om terapiområdet Merkelcellskarcinom (MCC), sjukdomen och vilka behandlings- 
möjligheter som finns i dag.

INFORMATION:

Anmälning av deltagande sker till Petra Sandholm: registration_sweden@merckgroup.com

En vecka innan föreläsningen kommer du få mer information och få den länk som du kopplar  
upp dig på.

Observera att berörda huvudmän skall tillfrågas enligt överenskommelsen mellan Landstingsförbundet och  
Läkemedelsindustrin. Mötet är kostnadsfritt.

Varmt välkommen! 

Annika Ericson  David Anselmby
Head of Oncology, Merck AB  Commercial Strategy Manager, Pfizer Innovations AB
E-mail: annika.ericson@merckgroup.com  E-mail: david.anselmby@pfizer.com
Tel:  08-562 445 00 Tel: 08-550 522 49 
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BAVENCIO® (avelumab), L01XC31, Rx, EF. Indikation: BAVENCIO är avsett som monoterapi för behandling av vuxna 
patienter med metastaserad Merkelcellskarcinom (MCC). Beredningsform och förpackningar: 20 mg/ml koncentrat 
till infusionsvätska, lösning. En injektionsflaska innehåller 10 ml (200 mg) avelumab. Dosering: Rekommenderad dos 
av BAVENCIO är 10 mg/kg kroppsvikt administrerat intravenöst under 60 minuter varannan vecka. Kontraindikation: 
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Alla som ordinerar 
BAVENCIO måste ta del av utbildningsmaterial till sjukvårdspersonal. BAVENCIO kan orsaka infusionsrelaterade 
reaktioner omfattande feber, frossa, blodvallning, hypotoni, dyspné, väsande andning, ryggsmärta, buksmärta, urtikaria 
och immunrelaterade biverkningar som involverar lungor, lever, tarmar, hormonutsöndrande körtlar, njurar och andra 
organ. Patienterna ska övervakas avseende tecken och symtom på infusionsrelaterade reaktioner och immunrelaterade 
biverkningar. Patienter ska premedicineras med ett antihistamin och paracetamol inför de fyra första infusionerna därefter 
enligt läkarens bedömning. För ytterligare information se www.fass.se, www.merck.se, www.pfizer.se. Senaste datum för 
översyn av produktresumén: juli 2018. 

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera 
ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till 
Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.

Dataskydd. I samband med din anmälan för deltagande i mötet gäller följande. Hälso- och sjukvårdsanställdas 
personuppgifter behandlas (1) under kontroll av den Pfizer-enhet som framgår av denna inbjudan och delas internationellt 
inom Pfizer-koncernen och med tjänsteleverantörer med lämpliga skyddsåtgärder vidtagna; (2) för att interagera och 
komma i kontakt med dig; för att bedriva vår verksamhet så att våra rättsliga skyldigheter efterlevs, för statistikändamål 
eller för att tillgodose våra berättigade intressen i att upprätthålla vår verksamhet; och (3) för att tillhandahålla dig med 
marknadsförings- och kommersiell kommunikation. Dina personuppgifter samlas in från dig vid någon av dina kontakter 
med Pfizer och från IT-företag som tillhandahåller informationstjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn, allmänt 
tillgängliga källor för yrkesrelaterad information och partners för gemensam marknadsföring. Om du önskar att kontakta 
oss eller Pfizers dataskyddsombud inom EU för att få mer information rörande vårt integritetsarbete eller för att begära att 
få utöva någon rättighet hänförligt till dataskydd (inklusive begäran om att få invända mot vårt berättigade intresse eller 
om att återkalla ett samtycke, om tillämpligt), vänligen se Pfizers Integritetsmeddelande för Hälso- och sjukvårdsanställd 
inom EES på https://privacycenter.pfizer.com/sv/hcp
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