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Sanofi 
Genzyme følger 

retningslinjerne fra 
myndighederne omkring 

COVID-19 og derfor kan der 
forekomme ændringer i 

antal deltagere.
Du er altid sikret live 

deltagelse on-line.



FØLER DU DIG OPDATERET? 
Nyeste viden om Type 2-inflammation og 
sammenhængen mellem atopisk dermatitis,  
astma og kronisk rhinosinuitis med næsepolypper.

Sanofi Genzyme åbner dørene igen i år for læger, med det formål at udbrede 
viden omkring Type 2-inflammation inden for forskellige sygdomsområder.

Gå ikke glip af dette symposium med internationale og nationale speakere, 
som indgår i en spændende drøftelse omkring de forskellige sygdomme, der 
udspringer af Type 2-inflammation og hvordan vi på tværs af specialer kan 
samarbejde omkring den enkelte patient.

Tidspunkt:  
13. november 2020 kl. 15.00-20.00

Sted:  
Tivoli Hotel & Congress Center, København

AGENDA
Welcome & Introduction
Vibeke Backer, Mette Deleuran & Sanofi Genzyme

Type 2-inflammation: New insights in Type 2  
immunity and approach for drug development
Bart Lambrecht, Ghent University Hospital, Belgium

The new treatment era for chronic rhinosinusitis  
with nasal polyps
Claus Bachert, Ghent University Hospital, Belgium

Severe asthma in 2020: Biomarkers,  
treatable traits and biological treatments 
Ian Pavord, Oxford University, United Kingdom

How do we improve clinical practice?
Panel-discussion (all speakers)

15:00

15:10

16:25

17:40Chairs: 

Professor, overlæge dr.med. 

Vibeke Backer  

Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk klinik,
Rigshospitalet, København

Ledende overlæge, dr.med. 

Mette Deleuran 

Klinik for Hud- og Kønssygdomme,
Aarhus Universitetshospital

16:10         BREAK

Arrangementet er anmeldt til ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) inden arrangementets afholdelse, og arrangementet 
er efter Sanofi’s opfattelse i overensstemmelse med området, selv om arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.

Eksterne foredragsholderes præsentationer er udarbejdet uden, at 
Sanofi Genzyme har haft indflydelse på det endelige indhold. Eventuelle
patientcases er ligeledes udvalgt uden Sanofi Genzymes indflydelse

18:40

Mulighed for  
at deltage online 

via webcast.

Tilmeld dig via linket  
eller QR-koden  

til venstre.

Atopic dermatitis: Type 2-inflammation and its  
consequences in the skin
Kilian Eyerich, Karolinska Institut Stockholm, Sweden

15:40

16:55

Clinical discussion: How to handle the patient  
with both asthma and atopic dermatitis
Christian Vestergaard, Aarhus University Hospital, Denmark
Charlotte Suppli Ulrik, Hvidovre Hospital, Denmark

18:10

19:00
-

20:00 Buffet

17:25        BREAK

The young atopic patient with multi morbidities  
– how to handle
Helen A Brough (live webcast from UK due to COVID-19), 
St. Thomas’ Hospital and King’s College, United Kingdom

Closure
Vibeke Backer, Mette Deleuran & Sanofi Genzyme

18:55

Kontakt 
 Marktingskoordinator  

Pia Tolman 
pia.tolman@sanofi.com

Jf. regionale samarbejdsaftaler og 
regler for evt. egenbetaling:

Deltagergebyret for 
hospitalsansatte i Region 

Syddanmark udgør kr. 750,-. 
Arrangementet indebærer 

ikke andre forpligtelser end 
deltagelse i det faglige 

arrangement.

Det faglige program er udarbejdet i samarbejde med Danske Intern Medicineres Organisation

og du kan som medlem af DIMO søge økonomisk støtte til deltagelse i symposiet.

Tilmeld dig allerede nu på: 

https://l.ead.me/type2inflammation  
eller via QR-koden.



...som gerne vil deltage i det Tværfaglige Symposium, 
men som ikke kan deltage i København, men har lyst til at 

møde dine kollegaer på tværs af specialerne i dit nærmiljø...

NYT 

TILBUD  

TIL D
IG

Vi har oprettet 3 
satellit-møder i 
Aalborg, Aarhus  
og Vejle den  
13. november
2020

Hvordan fungerer det
• Du mødes fysisk med dine kolleger og

opkobles til mødet i København via storskærm

• Du bliver guidet igennem programmet af en
lokal moderator

• Du har mulighed for at deltage i lokale diskussioner om, hvordan
man på tværs af specialer kan hjælpe den enkelte patient

• Du har mulighed for interaktiv kommunikation med nationale og
 internationale speakere 

Møderne bliver afholdt 
umiddelbart efter 
arbejdstid (15.00-19.00) 
– i gå/cykelafstand fra
din arbejdsplads på

Comwell Hvide Hus Aalborg 
Vesterbro 2, 9000  Aalborg

Scandic Jacob Gade
Flegborg 8-10, 7100  Vejle

Horisont Hotel & Konference 
Agro Food Park 10, 8200  Aarhus N

TILMELDING VIA LINKET 
Https://l.ead.me/type2inflammation ELLER QR KODEN

Pga. 
COVID-19 

situationen er vi 
nødt til at begrænse 
antallet af  deltagere 

på hver satellit – så 
skynd dig at sikre 

dig en plads
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