
Adresskälla: Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso- & Sjukvårdens Adressregister 
(HSAR), av Pfizer, som är anslutet till integritetsskyddsprogram för HSAR. Ytterligare information 
erhålls av IMS Health Technology Solutions Sweden, 08-55521420 eller www.hsar.se.
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En webbsänd kostnadsfri föreläsning  
om Barn som närstående
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9Dataskydd. I samband med din anmälan för deltagande i mötet gäller följande. Hälso- och sjukvårdsanställdas person-
uppgifter 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 marknads-
förings- 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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Under 2019 kommer vi erbjuda fyra föreläsningar. Vi tar tacksamt emot förslag på teman för hösten. 
Vårens teman enligt nedan:
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NÄRSTÅENDEÅNGEST

     

Varje år får ca 11000 föräldrar till barn, som fortfarande är små eller ton- 
åringar, cancer. När någon i familjen får cancer blir hela familjen drabbad.

Vilka behov och reaktioner kan vi förvänta oss av barn som närstående? 
Barn behöver bli sedda, höras och få information, stöttning och uppföljning. 
Var kan man hitta hjälp?

Med denna föreläsning hoppas vi kunna göra dig som vårdpersonal bättre 
rustad till att bemöta barn som närstående.

Barn som närstående – en föreläsning av Johanna Joneklav, kurator och 
verksamhetsutvecklare vid Universitetssjukhuset Örebro och en av grundarna 
till webbstödet ”Nära cancer”.

Vad: Barn som närstående 

När:  Onsdag den 15 maj, kl. 12.10 – 12.50

Var:  På webben 

Anmälan:*  Via länk https://bit.ly/2tuIOb5 eller scanna QR-koden

Frågor om föreläsningen eller om du har förslag på teman melja: kristina.welinder@pfizer.com

När du anmält dig får du först en bekräftelse på din anmälan via mail. Dagen innan själva webb- 
föreläsningen får du en länk som du använder för att se föreläsningen. Säkerställ redan nu att  
du har teknisk möjlighet att se den planerade webbsändningen på www.pfizerplay.se/tekniska-krav

Barn som närståendeLivskraft

*  Enligt överenskommelse mellan SKL och LIF ska anmälan vara godkänd av huvudman. Observera att 
du är själv ansvarig för att ha inhämtat huvudmannens godkännande för deltagande.

Livskraft ären kostnadsfri föreläsningsserie av Pfizer onkologi. Experter 
ger dig som arbetar inom hälso- och sjukvården verktyg för att hantera 
frågeställningar som kan dyka upp under en cancerpatients behandling. 
Du kan själv ställa frågor i ämnet och få svar under livesändningen.

PS. Webinaret ”Att möta och behandla ångest, dödsångest och ned-
stämdhet vid svår malignitet” som sändes den 25 mars, finns snart  
att se på pfizerplay.se/onkologi.


