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Biogen är ett av världens ledande bioteknikföretag och gör stora satsningar i Sverige och övriga 
Norden. Biogens fokus ligger på att utveckla läkemedel mot svåra sjukdomar där det i dag finns 
få eller inga behandlingsmöjligheter. Bolaget har en omfattande forskning inom neurologi och 
immunologi samt är ledande inom MS i Sverige och i världen. 



Biogen har nöjet att härmed bjuda in Dig till ett nationellt symposium med fokus MS.  
MS-vården står ständigt inför nya utmaningar och möjligheter. Målet med symposiet är att 
delge nya kunskaper inom infektioner, immunologi, vaccinationer och kognition vid MS.

Symposiet är indelat i 2 delar:

Målgruppen för symposiet är neurologer och ST-läkare som möter/behandlar patienter 
med MS. Programmet kommer delvis att innehålla föreläsningar som övergripande 
behandlar vissa kursmoment av delmål b3, c3 och c5 i målbeskrivningen för ST-läkare 
inom neurologi. Kursintyg lämnas.

Det vetenskapliga innehållet är framtaget i samarbete med en programkommitté.  
Denna programkommitté är med under dagen och består av:

Välkommen till det nationella symposiet 

Fokus Neurologi – MS

Scandic Continental, Stockholm

26 mars 2020

Immunologi, infektioner  
och vaccinationer Kognition

JAN LYCKE | Professor
MS Centrum
Sahlgrenska Universitets- 
sjukhuset

LOU BRUNDIN | Professor
Neurologkliniken/KI
Karolinska Universitets- 
sjukhuset

CHARLOTTE DAHLE | Docent
Klinisk Immunologi/ 
Neurologiska kliniken 
Linköpings Universitetssjukhus



09:00 REGISTRERING, KAFFE & SMÖRGÅS

09:30–09:40 Välkommen & inledning 
 Biogen och moderatorer

09:40–10:15 Introduktion immunologiska aspekter vid MS 
 Föreläsare: Charlotte Dahle

10:15–11:00 EBV som riskfaktor för MS 
 Föreläsare: Martin Biström

  BENSTRÄCKARE

11:10–12:00 Infektioner och vaccinationer vid MS ur en infektionsläkares perspektiv 
 Föreläsare: Johanna Sjöwall

12:00–12:15 Riktlinjer för vaccinationer vid MS 
 Föreläsare: Charlotte Dahle

12:15–13:15 LUNCH

BLOCK 2: KOGNITION

Moderator: Lou Brundin

BLOCK 1: IMMUNOLOGI, INFEKTIONER & VACCINATION

Moderator: Jan Lycke

13:15–14:15 Samband och skillnader mellan kognitiv dysfunktion,  
 MS fatigue och depression 
 Föreläsare: João Cerqueira

14:15–15:00  Body Interact, patientfall 1 kognition 
 Föreläsare: João Cerqueira

15:00–15:20 FIKA

15:20–16:20 Body Interact, patientfall 2 sekvensering 
 Föreläsare: João Cerqueira

16:20–16:30 Diskussion med eftermiddagens föreläsare & sammanfattning  
 av dagen 
 Leds av Lou Brundin och Jan Lycke 

Biogen kommer i anslutning till mötet att ha en monterutställning med produktinformation för relevanta produkter, med möjlighet att beställa 
medicinska hjälpmedel samt ta del av övriga erbjudanden som kan förbättra patientomhändertagandet.

Föreläsare:

CHARLOTTE DAHLE | Docent, Klinisk Immunologi/Neurologiska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus
MARTIN BISTRÖM | Doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Universitet Klinisk vetenskap
JOHANNA SJÖWALL | Med Dr, Överläkare, Infektionskliniken i Östergötland, Linköpings Universitetssjukhus
JOÃO CERQUEIRA | M.D., PhD, Associated Professor at Minho University; Head of MS Clinic in Hospital de Braga, Portugal



Det nationella symposiet – Fokus Neurologi – MS
SVARSKORT

Vänligen scanna och skicka ditt svar till linda.nordberg@biogen.com senast 1 mars 2020. E-postadressen 
kommer att användas för att skicka ut en bekräftelse på anmälan samt en länk för utvärdering av mötet. Din 
adress kommer inte att användas i annat syfte än ovanstående och kommer inte att sparas eller säljas vidare.

 Ja tack, jag deltar gärna

 Nej tack, jag kan tyvärr inte delta

Namn:

Sjukhus:

Mottagning:

Postnummer:     Ort: 

Telefon:     Epost: 

Biogen Sweden AB. Biogen är ett amerikanskt bioteknikföretag som arbetar med forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel. 
Terapiområden är neurologi och immunologi och vi har fler än 15 preparat under klinisk utveckling. I Sverige marknadsför vi 5 läkemedel mot 
multipel skleros. Enligt överenskommelse med LIF och SKL gällande sammankomster arrangerade av läkemedelsindustrin skall medarbetare 
som deltar i sammankomst ansvara för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat. In accordance with data protection law, 
Biogen Sweden, Kanalvägen 10A 19461 Upplands Väsby, (“Biogen”) processes personal data we collect from you in order to administrate the 
meeting and fulfil tax accounting and tax regulations. Such collection is necessary to provide you with this service and our processing is in 
Biogen’s legitimate interest as a pharmaceutical company. Where necessary, Biogen may transfer your personal data to other companies in its 
group and may also engage third party services providers (e.g. IT service providers) to process your personal data on its behalf. Such parties may 
be located outside Europe, but Biogen will ensure that all recipients are contractually (e.g. by Standard Contractual Clauses) and/or legally obliged 
to comply with privacy standards in accordance with data protection law. Biogen retains your personal data for no longer than is necessary for the 
purposes for which it is collected. You may contact Biogen if you would like to access your personal data or require information about the personal 
data that Biogen holds about you. You may object to the processing of your personal data for legitimate reasons and you may also request the 
correction or erasure of it. Should you feel it necessary, you also have the right to lodge a complaint with your data protection authority. If you have 
questions about our processing of your personal data, you can contact Biogen’s Data Protection Officer  
at privacy@biogen.com. Adresskälla: www.hsar.se
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26 mars 2020

Adresskälla: HSAR - adressuppdatering@iqvia.com


