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Invitation
National Testing Masterclass
- Personlig medicin
Efteruddannelsesmøde for læger

Program
09.30-10.00

Registrering og morgenmad

10.00-10.15

Velkomst og introduktion
v. AstraZeneca

10.15-10.55

Patoanatomisk testning af lungecancer nu og i fremtiden
v. Henrik Hager, overlæge, klinisk lektor

10.55-11.15

Pause

11.15-11.50

Ovarian Cancer testing beyond BRCA
v. Maria Orr, Executive Diagnostic Team Director, AstraZeneca

11.50-12.30

BRCA-testning vid bröstcancer, hur och varför?
v. Niklas Loman, MD, ph.d., VO Hematologi, Skåne

12.30-12.50

Den Nationale strategi for personlig medicin. Hvordan kan de
regionale infrastrukturer RKKP (Regionernes Kliniske
Kvalitetsudviklings Program), RBGB, (Regionernes Bio- og
Genombank) og støttecentrene bidrage til behandlingen af
kræftpatienter?
v. Maj-Britt Juhl Poulsen, teamleder, chefrådgiver, ph.d., Danske Regioner

12.50-13.00

Introduktion til spor I og spor II
v. moderatorer Estrid Høgdall, professor, Dr.Sc., ph.d., og Boe Sørensen,
professor, og Peter Meldgaard, overlæge, ass. professor, ph.d.

13.00-14.00

Frokost i udstillingsområdet*

14.00-16.05

Parallel spor I & II – se program på næste side

16.05-16.25

Kaffe i udstillingsområdet*

16.25-17.25

Use of genetic profiles in patient treatment decision and how
genetic profiles may influence future randomized trial design in
an ideal world for the further improvement of patient treatment?
v. Vladimir Lazar, MD, ph.d.

17.25-17.35

Afslutning
v. AstraZeneca

17.35

Sandwich to-go

*I forbindelse med dette symposium, arrangeret af AstraZeneca, vil der være udstilling fra danske diagnostisk firmaer.

Spor I: Ovariecancer-Brystcancer-Prostatacancer
(lokale til højre for udgangen)
14.00-16.05

Hvorfor teste? Pro-con – klinisk relevans? Validering af test metoder?
Onkolog præsenterer 1-2 udvalgte publicerede studier mht. anvendte
testmetoder inden for henholdsvis:
• Brystcancer (20 min) v. Hans P. Eikesdal, ass. professor, Bergen
• Prostatacancer (20 min) v. Michael Borre, overlæge, dr.med.
• Ovariecancer (20 min) v. Trine Nøttrup, overlæge
• Validering af de valgte testmetoder pro/con (15 min) v. Tim
Svenstrup Poulsen, cand.scient.
• Panel diskussion (15 min)
• Findes metoderne allerede i rutinediagnostik i dag?
• Hvordan er det muligt at integrere metoderne i den kliniske
beslutnings proces?
• Spørgsmål fra deltagere (15 min)
• Opsamling og konklusion (5 min) v. Estrid Høgdall, professor,
Dr.Sc., ph.d.

Spor II: Lungecancer /Immuno Oncology
(lokale til venstre for udgangen)
14.00-16.05

Betydningen af testning inden for lungecancer-behandling
• Behandling af EGFR muterede patienter. Behandling efter
progression? (60 min)
- Betydning af reflekstestning
- Hvornår er behandlingen uvirksom?
- Betydningen af T790M resistenstestning
v. Boe Sørensen, professor, og Peter Meldgaard, overlæge, ass.
professor, ph.d.
•

Immuno Oncology (IO) treatment of lung cancer. The new black?
(60 min)
- Hvilke patienter har gavn af IO-behandling?
- Testning for udvælgelse af patienter til IO
v. Åslaug Helland, MD, ph.d., Norge

•

Opsamling og konklusion (5 min)
v. Boe Sørensen, professor, og Peter Meldgaard, overlæge, ass.
professor, ph.d.

Dato, tid & sted
Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 9.30-17.35.
Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.

Formål
Skal kræftpatienter overleve længere og bedre med deres sygdom, mener vi, at det
kræver samarbejde. Det er nødvendigt at styrke den nationale forskning, og forbedre
behandling af kræftpatienter gennem en styrkelse af det multidisciplinære samarbejde.
Personlig medicin og øget fokus på indførelse af testning i diagnosticering og behandling
af kræftpatienter, er gennem de senere år blevet omdrejningspunkt for en målrettet og
adækvat behandling.
Det er AstraZenecas ønske, at vi med dette symposium kan sætte fokus og skabe
rammer for at udvikle og diskutere nye diagnostiske metoder.
Vores vision er at forbedre overlevelse og øge livskvalitet for kræftpatienter.

Tilmelding
Tilmelding skal ske online inden den 25. april 2018 på www.goto.az/tilmeld
Event navn:
onc08052018
Adgangskode: onc08052018
Når du er tilmeldt, modtager du en bekræftelse via e-mail.
OBS, online tilmeldingssystemet kan kun håndtere en e-mail pr. tilmelding.

Telefon app
Hent ”AZCongresses” app på din telefon og modtag information om efteruddannelsesmødet. Når du har tilmeldt dig mødet online, vil du modtage en kode til brug af denne
app.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til efteruddannelsesmødet, er du velkommen til at kontakte:
Mette Sørensen, Strategic Account Manager, E: mette.sorensen@astrazeneca.com
Bente Damborg, Strategic Account Manager, E: bente.damborg@astrazeneca.com
Dorthe A. Hansen, Strategic Account Manager, E: dorthe.a.hansen@astrazeneca.com
DK-2910-04-18-ONC
Arrangementet vil blive anmeldt til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter
AstraZenecas opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området, selvom arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.
Reklamebekendtgørelsens § 1, stk. 3 definition af sundhedspersoner: ”Ved sundhedspersoner forstås læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceuter,
sygeplejersker, veterinærsygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter
og studerende inden for disse fag.”
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