
Till: Verksamma inom internmedicinska specialiteter, onkologi och kardiologi    Kopia: Verksamhetschef

VÄLKOMMEN TILL EN DIREKTSÄND WEBBFÖRELÄSNING 
Torsdag 30 september 2021, kl 17.00-18.00

VENÖS TROMBOS VID  
CANCER – NY KUNSKAP OCH 

KLINISKA DILEMMAN
Trombos och förekomst av blödning är vanligt vid cancersjukdom.1  

Kunskapen om hur dessa ska hanteras, val av trombosprofylax och interaktioner med  
cytostatika är komplexa. På webbföreläsningen diskuteras aktuell kunskap från  

studier, aktuella riktlinjer och praktiska behandlingsfrågor.



Välkommen till en digital föreläsning!
Datum och tid: Torsdag 30 september 2021, kl 17.00-18.00
Fokus är utbyte över specialistområden där professor Anders Själander, överläkare  
Åke Berglund samt överläkare Fariba Baghaei delar sina perspektiv och svarar på frågor. 
Skicka gärna in dina frågor redan nu via anmälningslänken. 

PROGRAM
17:00    Välkommen Sara Kiflemariam, PhD, Medical Advisor, Bristol Myers Squibb
17:05     Aktuella riktlinjer om trombosprofylax vid cancer Dr Fariba Baghaei PhD  

och överläkare, Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
17:15     Hematologens perspektiv på trombos vid cancer Dr Anders Själander professor  

och överläkare Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus, Umeå universitet
17:30     Onkologens perspektiv på trombos vid cancer Dr Åke Berglund PhD och överläkare, 

Onkologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet
17:45    Frågestund 

Bristol Myers Squibb och Pfizer står för arvode till föreläsarna vid sammankomsten. 
Anmälan kräver huvudmannens godkännande. Det åligger den enskilde deltagaren  
att inhämta detta. Anmälan görs på pfi.sr/webinar-cat-vte-30sep eller via QR-koden.
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Varmt välkommen! 

Björn Grindebratt  
Sr Brand Lead Cardiovascular
Bristol Myers Squibb  
bjorn.grindebratt@bms.com

Magnus Runnamo
Country Brand Lead 
Pfizer 
magnus.runnamo@pfizer.com

Dataskydd. 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 Bristol Myers Squibb Aktiebolag, 
556092-9886, som var för sig är självständigt personuppgiftsansvariga och delas internationellt inom Pfizer-koncernen och Bristol Myers Squibb-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. Vi kommer särskilt att offentliggöra värdeöverföringar som du mottar från något Pfizer-bolag eller Bristol Myers Squibb bolag. Detta offentliggörande tillgodoser 
flertalet berättigade intressen inom samhället, inklusive patienter, sjukvårdsystem, läkemedelsindustrin och för dig som hälso- och sjukvårdsanställd genom att: ingjuta ett förtroende för det allmänna avseende integriteten och självständig-
heten i förhållande till hälso- och sjukvårdsanställda; bidra till att skydda folkhälsan genom att marknadsföra hälso- och sjukvårdsanställdas patientansvar för beslut rörande deras vård; och påvisa ett engagemang för fortsatt utbildning av 
hälso- och sjukvårdsanställda vilket bidrar till en bättre vård av patienter. Dina personuppgifter samlas in från dig av någon av dina kontakter med Pfizer eller Bristol Myers Squibb 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 eller Bristol Myers Squibbs dataskyddsombud, EUDPO@
BMS.com, för att få mer information rörande vårt respektive integritetsarbete eller för att begära att få utöva någon rättighet hänförligt till dataskydd (inklusive 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 Bristol Myers Squibbs Integritetspolicy på https://www.bms.com/
se/privacy-policy.html i enlighet med Bristol Myers Squibbs bindande företagsbestämmelser som du kan läsa här: https://www.bms.com/assets/bms/us/en-us/pdf/binding-corporate-rules.pdf
Bristol Myers Squibb, Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna, tel. 08-704 71 00, www.bms.com/se, Pfizer Innovations AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden, tel. 08-550 520 00, www.pfizer.se, Personuppgiftsfrågor: info.sweden@pfizer.com 
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 IQVIA Solutions AB, adressuppdatering@iqvia.se

Referenser: 1. Streiff B et al, The Oncologist 2021;26:e24–e40, www.theoncologist.com


