
Pierre Fabre Pharma Norden AB invites 
you to a scientific meeting on: Clinical 
experience of extended adjuvant 
treatment in early HER2-positive/HR 
positive breast cancer with neratinib

INTERNET BASED MEETING: TEAMS

11 Mar 2021(thu)

16.30-17.30 (cet)

Target group: Oncologist with special interest in Early Breast Cancer.
Approval must be obtained from head of clinic for participation.

Speakers

Professor DIANA LUFTNER  
– University Hospital Charité Berlin, Germany

Adjunct Professor MINNA TANNER (Moderator)  
– Tampere University Hospital, Finland

Pierre Fabre Pharma Norden AB.  
Karlavägen 108; plan 9, 115 26 Stockholm
E-mail: infonorden@pierre-fabre.com, telefon: +46 8 625 33 50



Clinical experience of 
extended adjuvant 
treatment in early HER2-
positive/HR positive breast 
cancer with neratinib

Welcome & introduction – ADJUNCT PROFESSOR MINNA TANNER

Extended adjuvant treatment in early HER2-positive HR positive 
Breast cancer with neratinib – PROFESSOR DIANA LUFTNER 

Conclusive Remarks  – ADJUNCT PROFESSOR MINNA TANNER 

AGENDA
(Meeting time: 1 hour)

The purpose of the meeting is to give the participants the 
opportunity to discuss clinical experiences of neratinib in 
Extended Adjuvant treatment in early breast cancer and 
practical questions regarding treatment management. 
There will be room for questions during the meeting.



REGISTER

Sign up for the meeting by sending an e-mail to: 
nordics.meds@pierre-fabre.com before March 
10, 2021. Write “BC webinar” in the subject line.  
You will receive the link and instructions on how 
to join.

If you have questions please get in contact with us: 
Jeanette Thorell, Medical Science Liaison at Pierre Fabre
Mobile: 072-732 43 78.

Welcome!

Jeanette Thorell 
Medical Science Liaison
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Pierre Fabre Pharma Norden AB.  
Karlavägen 108; plan 9, 115 26 Stockholm
E-mail: infonorden@pierre-fabre.com, telefon: +46 8 625 33 50

ADRESSKÄLLA: Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso- & Sjukvårdens Adressreg-
ister (HSAR), av Pierre Fabre Pharma Norden AB, som är anslutet till integritetsskyddsprogram för 
HSAR. Ytterligare information erhålls av IQVIA Solutions AB, adressuppdatering@iqvia.se. 

GDPR: Pierre Fabre kommer att använda dina kontaktuppgifter i samband med din anmälan för 
deltagande i mötet. Pierre Fabre ansvarar för behandlingen av personuppgifter i detta fall, på 
ett sätt som kan säkerställa säkerhets- och sekretessnivåer, i enlighet med EU: s allmänna data-
skyddsförordningar (GDPR) som är effektiva från maj 2018. Pierre Fabre lagrar och använder de 
personuppgifter som samlas in från dig. Din personliga information (namn, adress, telefonnummer, 
e-post) som anges i detta fall sparas bara så länge det krävs för administrationen. När som helst 
kan du utöva din rätt till att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter via e-post till följande 
adress infonorden@pierre-fabre.com.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Nerlynx® (neratinib), L01XE45
Filmdragerad tablett 40 mg, RX, F 
Indikation: Nerlynx är avsett för utökad adjuvant behandling av vuxna patienter med hormonre-
ceptorpositiv HER2-överuttryckt/förstärkt tidig bröstcancer och som har avslutat trastuzumab-base-
rad adjuvant behandling för mindre än ett år sedan. 
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som an-
ges i avsnitt 6.1 i produktresumé. Samtidig administrering med följande läkemedel som är starka 
inducerare av CYP3A4/Pgp-isoformen av cytokrom P450: karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, 
johannesört, rifampicin. Samtidig administrering med måttliga CYP3A4/P-gp-hämmare: flukonazol, 
diltiazem, verapamil, erytromycin. Gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh C). 
Varningar och försiktighet: För ingående beskrivning av varningar och försiktighet angående diarré, 
äldre, patienter med signifikant kroniskt magtarmbesvär, nedsatt njurfunktion, vänsterkammarfunk-
tion, protonpumpshämmare, H2-receptorantagonister och antacida, graviditet, hud och subkutan 
vävnad, samtidig behandling med hämmare av CYP3A4 och P-gp se www.fass.se. För dosering, 
uppgift om förpackning och priser, samt mer information se www.fass.se.

Datum för översyn av produktresumén: 27/07/2020.


