
Invitation til
 MSD Svampe Forum 2018

MSD har fornøjelsen af at invitere dig til

MSD Svampe Forum Onsdag d. 31.oktober 2018 Kl. 930-1645

Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2 1577 København V

Det vil være en dag med fokus på svampebehandling, forekomst af svampeinfektioner samt risikopatienter. I løbet af dagen vil du aktivt 
skulle tage stilling til forskellige problemstillinger indenfor svampeinfektioner – i tæt dialog med kollegaer fra specialerne: mikrobiologi, 
hæmatologi, intensiv behandling, onkologi, gastro-kirurgi, infektionsmedicin samt lungemedicin.  

Formiddagen vil være dedikeret til at opnå generel viden om infektionsepidemiologi og svampemidler, og så vil der være gennemgang 
af en spændende klinisk patient case.  Interaktive spørgsmål vil være en stor del af indlæggene, som lægger op til gruppearbejde og 
diskussion.

Efter frokost tager vi et kig på hhv. den intensive og den immunsupprimerede patient, hvor der vil være gemmengang af forskellige 
patientcases, hvor vi aktivt tager stilling til diagnostik og behandlingsmuligheder. Alle cases er valgt af foredragsholderne. MSD har ikke 
haft nogen indflydelse på udarbejdelse eller valg af cases.
Vi afslutter dagen med opsummering i plenum, og ser på hvor meget vi har lært.

Programmet er tiltænkt læger indenfor nævnte specialer, der på en faglig og anderledes måde ønsker at tilegne sig viden fra kyndige 
foredragsholdere med stor viden på området.

Har du brug for indenrigstransport, vil vores rejsebureau AMEX arrangere transport med fly eller tog (dette oplyses ved tilmelding via 
registreringslinket). Parkeringsbillet kan afhentes i receptionen på Tivoli Hotel & Congress Center, som MSD betaler for. Herudover 
ydes ingen transportrefusion. Udfyld venligst elektronisk erklæring når du tilmelder dig, hvis du får transportudlæg eller har brug for en 
parkeringsbillet ved Tivoli Hotel & Congress Center.

For ikke at forstyrre gennemgange af de forskellige indlæg, beder vi dig venligst om at planlægge din rejse, så du kan 
deltage i hele dagens program fra kl. 9.30-16.45.

Vi ser frem til at se dig på Tivoli Hotel & Congress Center til en spændende og lærerig dag.

Bedste hilsener MSD

Ifølge regler fastlagt i Lov om Lægemidler, må kun sundhedspersoner: læger, tandlæger, dyrlæger, sygeplejersker, veterinær-sygeplejersker, farmakonomer, farmaceuter, jordemødre,  
bioanalytikere, radiografer, social- og sundhedsassistenter, kliniske diætister samt studerende inden for disse fag deltage ved disse arrangementer. Som medicinalvirksomhed er  
MSD naturligvis underlagt disse regler.  Lægesekretærer el. lign. kan derfor ikke deltage i arrangementet.

Arrangementet er anmeldt til ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter MSD’s opfattelse i overensstemmelse med  
reglerne på området, selvom det ikke på forhånd er godkendt af ENLI 20150.

Mads Fredriksen
Mob.: 41881005

Stig Grangård
Mob.: 28393200

Hatice Özcan
Mob.: 23993308

PROGRAM

Om MSD

MSD er en global medicinalvirksomhed, som arbejder for at forbedre menneskers
liv og helbred. Vi samarbejder med læger, patienter og andre interessenter i flere  
end 140 lande om vores receptpligtige lægemidler, vacciner, biologiske præparater  
og veterinærlægemidler for at levere innovative medicinske løsninger. Vi viser samtidig  
vores engagement ved at forbedre adgangen til bedre sundhed for alle gennem  
omfattende politikker, sundhedsprogrammer og partnerskaber.  

Læs mere på www.msd.dk eller www.msd.com og find os på Twitter, Facebook og  
YouTube.  
MSD er varemærket for Merck & Co., Inc., der har hovedkvarter i Whitehouse Station,  
New Jersey, USA. I MSD Danmark er vi ca. 190 ansatte på kontoret i København. 

 ELEKTRONISK TILMELDINGSFRIST ER SØNDAG 14-10-2018  KLIK HER OG TILMELD DIG:

 meetingreg.cvent.com/20480

mads.frederiksen@merck.com stig.grangaard@merck.com hatice.ozcan@merck.com

                                                             

Chairman:   Maiken Cavling Arendrup, Professor og Overlæge ved Statens Serum Institut

09.30 – 10.00  Velkomst og introduktion. V/ Maiken Cavling Arendrup, Statens Serum Institut

Session 1:   Epidemiologi & antimykotika

10.00 – 11.15    Epidemiologi ved Candida and Aspergillus infektioner, behandling, antimykotika. V/Maiken Cavling Arendrup, Statens Serum Institut

11.15 – 11.30  Pause
  
Session 2:   Diagnose og resistens 

11.30 – 12.00  Diagnose og resistens. V/ Maiken Cavling Arendrup, Statens Serum Institut

12.00 – 12.45  Frokost

Session 3:   Workshop sessioner

12.45 – 13.45  Workshop 1  Workshop 2
  Diagnose og resistens I laboratoriet Kliniske cases 
  V/ Maiken Cavling Arendrup, Statens Serum Institut V/ Morten Steensen, Overlæge, afd 4131, Rigshospitalet

   
Session 4:   Den inficerede patient I klinikken

13.45 – 14.30   Behandlingsstrategier for kritisk syge patienter på intensive afdelinger.  V/ Morten Steensen, Rigshospitalet

14.30 – 14.45  Pause

14.45 – 15.30  Behandlingsstrategier for kritisk syge patienter på hæmatologiske afdelinger  V/ Lone Friis, Overlæge, hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet

15.30 – 16.30  Aspergillus infektioner hos den kritisk syge lungepatient. V/ Jesper Rømhild Davidsen, Overlæge, OUH & Christian B. Laursen, Overlæge OUH.

Session 5:   Plenum

16.30 – 16.45  Hvad har vi lært og hvordan implementerer vi det i klinikken. V/ Maiken Cavling Arendrup Statens Serum Institut

16.45  Afslutning  
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