Terapiinriktad utbildning, produktinformation om Verzenios® (abemaciklib)
förekommer under mötet

Invitation | The CDK4/6 landscape when
treating elderly MBC women
Härmed inbjuds du att delta vid ett webinar med fokus på
behandling av äldre patienter med metastaserad bröstcancer
Lilly vill här bjuda in dig till nedan aktuella föreläsning. Målet är att genom ökad kunskap om
CDK 4/6-behandlingen vid behandling av äldre patienter med metastaserad bröstcancer,
utifrån senaste forskning och klinisk erfarenhet, förbättra vården till nytta för patient och
verksamhet. Webbinariet kommer att hållas på engelska, läs mer nedan.

Datum och tid:

Onsdag 5 Maj kl. 15.30-16.30

Registrera dig här
Agenda:

The first part of the meeting focuses on the elderly cancer patient in general including, comorbidity, how the CGA (Comprehensive Geriatric Assessment)
can be used and optimization of the geriatric collaboration.
The second part of the meeting aims to provide an overview of all CDK4/ 6
inhibitors with a focus on experience specifically in relation to the elderly
population.
15:30 – 15:32

Welcome by Lilly

15:32 – 16:00

Comorbidities and assessment of the elderly cancer patient
(incl Q&A) – by Trine Lembrecht Jørgensen, Phd,
Afdelingslæge, Onkologisk afdeling OUH

16:00 – 16:28

CDK4/6 inhibitors – efficacy data, adverse event profile and
experiences with a focus on the elderly breast cancer patient
(incl Q&A) by Tim Crook PhD FRCP Consultant Medical
Oncologist St Luke’s Cancer Centre, UK

16:28 – 16:30

Closing remarks by Lilly

Vi hoppas att detta webbinarium har fångat ditt intresse och vi ser fram emot ett intressant
och interaktivt möte.
Har du några frågor angående mötet går det bra att kontakta Peter Johansson
johansson_peter@network.lilly.com.
Varmt välkommen!
Team Lilly Onkologi

Arrangemanget planeras och genomförs som en terapiinriktad utbildning med
produktinformation, i enlighet med Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER).
Enligt regelverket ansvarar deltagaren för att arbetsgivarens godkännande är inhämtat för
deltagande på mötet. För mer information, se www.lif.se.

Biverkningar och reklamationer ska rapporteras. Blanketter och information hittar du på Läkemedelsverkets
hemsida www.lakemedelsverket.se. Biverkningar och reklamationer bör också rapporteras till Lilly. Vänligen
kontakta medicinsk information på +46 (0)8 737 88 00 eller via e-post scan_medinfo@lilly.com
PP-ON-SE-008 - April 2021
Lilly is a registered trademark of Eli Lilly and Company.
© 2021 Eli Lilly and Company. All rights reserved.

