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Till: Berörda personal inom urotelial cancer     Cc: Verksamhetschef

Fokus på urotelial cancer 
Post ASCO
Paneldiskussion
Överläkare, onkolog, Lennart Åström  |  Kirurgkliniken, Halmstad 

Överläkare, patolog, Anca Dragomir |  Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset 

Överläkare, urolog, Petter Kollberg |  Urologiska kliniken, HelsingborgDataskydd. I samband med din anmälan för deltagande i mötet gäller följande. Hälso- och sjukvårdsanställdas personuppgifter behandlas (1) under kontroll av Pfizer 
Innovations AB, 556986-8002 och Merck AB, 556102-7797, som var för sig är självständigt personuppgiftsansvariga och delas internationellt inom Pfizer-koncernen och 
Merck-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 av någon av dina kontakter med Pfizer eller Merck och från IT-företag 
som tillhandahåller informationstjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn, allmänt tillgängliga källor för yrkesrelaterad information och partners för gemensam marknads-
föring. Om du önskar att kontakta Pfizers eller Mercks dataskyddsombud, är e-postadresserna privacy.officer@Pfizer.com eller Claudia.Suhan@merckgroup.com, eller 
kontakta Pfizer eller Merck för att få mer information rörande vårt respektive integritetsarbete eller för att begära att få utöva någon rättighet hänförligt till dataskydd (ink-
lusive begäran om att få invända mot vårt respektive berättigade intresse eller om att återkalla ett samtycke, om tillämpligt), vänligen se Pfizers Integritetsmeddelande för 
hälso- och sjukvårdsanställda inom EES på https://privacycenter.pfizer.com/sv/hcp och Mercks Integritetspolicy på www.MERCKgroup.com/se-sv/privacy-statement.html.

Merck AB  Frösundaviks allé 1, Solna | Box 3033, 169 03 Solna | Tel 08-562 445 00 | www.merck.se 

Pfizer AB Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden | Tel 08-550 520 00 | www.pfizer.se | Personuppgiftsfrågor: info.sweden@pfizer.com 
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Adresskälla: Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso- & 
Sjukvårdens Adressregister (HSAR), av Pfizer, som är anslutet till integ-
ritetsskyddsprogram för HSAR. Ytterligare information erhålls av IQVIA 
Solutions AB, adressuppdatering@iqvia.se.
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INBJUDAN TILL TERAPIOMRÅDESINRIKTAD UTBILDNING



Välkommen på webinar
16 juni 2021, kl. 16:00-16:45

Merck och Pfizer har nöjet att bjuda in till webinar med fokus på urotelial cancer. 
Onkolog Lennart Åström kommer att presentera en sammanfattning av data inom urotelial 
cancer från ASCO. Efter presentationen öppnas det upp för en paneldiskussion där patolog 
Anca Dragomir och urolog Petter Kollberg ansluter för att diskutera presenterade data ur ett 
kliniskt perspektiv. Möjlighet finns till interaktivitet under webinaret. 
Webinaret hålls på svenska och är avsett för personal inom Hälso- och Sjukvård (HCP). 

Dela gärna informationen med en kollega! 

Varmt välkommen! 

Daniel Strömblad
Medical Advisor Oncology, Merck AB 
Tel: 073-350 97 07 | daniel.stromblad@merckgroup.com

Maj 2021

ANMÄL VIA MEJL TILL: registration_sweden@merckgroup.com

Anmäl dig gärna innan 4 juni. Viktigt är att du noterar vilket webinar anmälan gäller. 
När du anmält dig får du en bekräftelse via mejl.

Före utbildningstillfället kommer du att få ett mejl med länken till själva föreläsningen 
som kommer ske via “Teams”. För att kunna se webinaret i efterhand behöver du ha 
registrerat dig. 

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

Så här anmäler du dig
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Webbsänd kostnadsfri föreläsning 
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Till: Berörda personal inom urotelial cancer     Cc: Verksamhetschef

Överläkare Lennart Åström  |  Kirurgkliniken, Halmstad

Överläkare Anca Dragomir  |  Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Överläkare Petter Kollberg  |  Urologiska kliniken, Helsingborg
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