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Biogen Sweden AB
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 diagnostik och monitorering och öka kunskapen kring 
immunologi vid MS.

Symposiet är indelat i 2 delar:

Målgruppen för symposiet är neurologer, ST-läkare och sjuksköterskor som möter/
behandlar patienter med MS. Programmet kommer delvis att innehålla föreläsningar 
som övergripande behandlar vissa kursmoment av delmål c5, c10, c11 och b3 i 
målbeskrivningen för ST-läkare inom neurologi. Kursintyg lämnas.

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

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

09:00–09:30 REGISTRERING, KAFFE & SMÖRGÅS

09:30–09:40 Välkommen och inledning 
 Moderatorer & Leif Lohm, Medicinsk chef Biogen

09:40–10:00 Diagnostik kliniskt och i likvor: Uppdatering av de nya  
 Mc Donald kriterierna 2017 för MS 
 Föreläsare: Lou Brundin

10:00–11:00 Vit substanssjukdom – hur vet man att det är MS? 
 Föreläsare: Anders von Heijne

11:00–11.10 Bensträckare

11:10–12:00 Monitorering av sjukdomsaktivitet och behandlingseffekter:  
 När kommer neurofilament i blod in i klinisk rutin? 
 Föreläsare: Jan Lycke

12:00–13:00 LUNCH

13:00–14:00 Falldragningar diagnostik 
 Anders von Heijne, Jan Lycke, Lou Brundin och Charlotte Dahle

  Du som deltagare får gärna innan mötet maila in    
 frågeställningar/diskussionsfall som Du vill ska tas upp.  
 Maila till: pernilla.iwanczyk@biogen.com  
 OBS! Tänk på att patientuppgifter omfattas av sekretess.

Välkommen till det nationella symposiet 

Fokus Neurologi – MS

Scandic Continental, Stockholm

22 mars 2018

BLOCK 2: NYTTA OCH RISKER MED BEHANDLING
Moderator: Charlotte Dahle

BLOCK 1: DIAGNOSTIK & MONITORERING

Moderator: Jan Lycke & Lou Brundin

14:00–14:45 Immunologi för neurologer  
 Föreläsare: Ola Winqvist

14:45–15:00 FIKA

15:00–16:00 CMV och andra infektioner när immunsystemet är hämmat 
 Föreläsare: Anna Bergendahl Sandstedt

16:00–16:30 Paneldiskussion och sammanfattning 
 Jan Lycke, Charlotte Dahle och Lou Brundin

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 erbjudande som kan förbättra patientomhändertagandet.

Diagnostik & monitorering Nytta och risker med behandling

Föreläsare:

JAN LYCKE | Professor, MS Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
CHARLOTTE DAHLE | Docent, Klinisk Immunologi / Neurologiska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping 
OLA WINQVIST | Professor, Enheten för immunologi och allergi / Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 
LOU BRUNDIN | Professor, Neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Stockholm 
ANDERS VON HEIJNE | Överläkare, Röntgenavdelningen, Danderyds sjukhus, Danderyd 
ANNA BERGENDAHL SANDSTEDT | Specialist i hematologi och internmedicin, specialistläkare på LAH, Linköpings Universitetssjukhus



Scandic Continental, Stockholm

22 mars 2018

Det nationella symposiet – Fokus Neurologi – MS
SVARSKORT

Vänligen scanna och skicka ditt svar till linda.pettersson@biogen.com senast 1 mars 
2018. 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: 

Enligt överenskommelse med LIF och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) gällande sammankomster arrangerade av läkemedelsindu-
strin skall medarbetare som deltar i sammankomst ansvara för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat. Biogen står 
för kostnader kring det praktiska arrangemanget så som eventuella arvoden, lokal, och förtäring. Deltagaren bokar och betalar  eventuell 
resa och logi själv. Adresskälla: www.hsar.se
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