
Møde for fremtidens lungemedicinere
Dato og Tid: Fredag den 11. november kl. 10.00 til lørdag den 12. november kl. 12.30

Sted: Hotel Svendborg, Centrumpladsen, 5700 Svendborg

Målgruppe: Kommende lungemedicinere (phD stud, HU læger og tilsvarende)

Program: Se nedenfor

Kære læge

AstraZeneca Danmark har hermed fornøjelsen at invitere alle yngre læger med interesse inden for 

lungemedicin til at deltage i dette møde i Svendborg d. 11.-12. november 2022. 

Mødet er et 1½-dags møde arrangeret af AstraZeneca for læger, der ønsker at specialisere sig 

eller har stor interesse i lungemedicin i Danmark. Formålet med mødet er at stimulere samarbejde 

og faglig-videnskabelige diskussioner inden for lungemedicin. 

Det faglige program spænder bredt over emnerne KOL, Covid-19, svær astma og maligne 

lungesygdomme og skal styrke up-to-date viden hos de yngre læger.

Vi håber, at I finder programmet interessant og ser frem til et møde, hvor der lægges vægt på gode 

diskussioner med nogle af de danske eksperter inden for de nævnte områder. 

Region Hovedstaden, Sjælland (ikke SUH Køge/Roskilde/Holbæk), Midtjylland: 

Orienteringskopi omkring efteruddannelsesmulighed til alle i målgruppen: 

Dette efteruddannelsesmøde er sendt som fuld invitation til Afdelingsledelsen (Hovedstaden)/ Sygehusledelsen 

(øvrige regioner). Denne kopi er blot til orientering. Ledelsen har den fulde invitation inkl. information om tilmelding 

m.h.p. godkendelse af deltagelse. 

Region Nordjylland: 

Orienteringskopi omkring efteruddannelsesmulighed til ledelsesniveau (afdelingschefer/klinikchefer): 

Dette efteruddannelsesmøde er sendt som fuld invitation til Sygehusledelsen. Denne kopi er blot til orientering. 

Ledelsen har den fulde invitation inkl. information om tilmelding mhp. godkendelse af deltagelse. 

Til Region Syddanmark: 

Ifølge aftale mellem Region Syddanmark og Lægemiddelindustrien skal du betale gebyr for deltagelse i mødet. 

Deltagergebyr: kr. 1830,- pr. person 

Til alle regioner: AstraZeneca dækker ikke transportudgifter

Med venlig hilsen

AstraZeneca Nordic

AstraZeneca A/S, 

World Trade Center – Borupvang 3, 

DK-2750 Ballerup 

Reg No 55742928, 

VAT No DK55742928

Dorthe Søgaard Petersen

Sr. Medical Advisor

Anette Moesgaard

Sr. Medical Advisor

Karoline Skibsted Als

Sr. Medical Advisor

DK-9291-22-08-22-R&I (DK-8453, DK8467, DK9110)

AstraZeneca vil indsamle dine personoplysninger (herunder navn, e-mail, samt dit mobiltelefonnummer) m.h.p. at 

administrere din deltagelse i dette møde. Dine personoplysninger vil blive behandlet som beskrevet på 

www.globalprivacy.astrazeneca.com/dk. Møderelateret information inkl. dit mobiltelefonnummer vil blive opbevaret i 3 mdr. 

fra mødedato.

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, 

farmaceuter, sygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og 

sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag.”

http://www.globalprivacy.astrazeneca.com/dk


Program
Fredag d. 11. november 2022

10.00-10.15

Velkommen

Velkommen og introduktion

Moderatorer Morten Hvidtfeldt & Peter A. Jacobsen og AstraZeneca

10.15-12.30 Scientific Session 1

Atrieflimren og social ulighed 

v/overlæg Ulrik Dixen

Fokus på overvægt og fysisk aktivitet og linket til det at være lungepatient

Chair: Morten Hvidtfeldt 

12.30-13.30 Frokost

13.30 – 14.30 

Scientific Session 2

Covid-19, infektion efter vaccination og senfølger

v/overlæge Stine Johnsen

14.30-15.30 Scientific Session 3

Lungetransplantation 

v/overlæge, PhD Thomas Kromann Lund

Chair: Peter A. Jacobsen

15.30-16.00 Kaffepause

16.00-17.30

Scientific session 4

Remodellering og remission

v/Post Doc, PhD Asger Sverrild

Kompleks astma - Hvordan håndterer vi det? 

Ny viden og nye godkendte behandlinger - hvad er der på vej?

Chair: Morten Hvidtfeldt

18.30 Middag

AstraZeneca A/S, 

World Trade Center – Borupvang 3, 

DK-2750 Ballerup 

Reg No 55742928, 

VAT No DK55742928



Program
Lørdag d. 11. november 2022

8.30-8.45
Key learnings fra fredag og  introduktion til dag 2 

Chair: Morten Hvidtfeldt og Peter A. Jacobsen

8.45-10.15 Scientific Session 5: 

Maligne lungesygdomme

Lungecancer onkologisk behandlingsforløb efter diagnose, prognose, bivirkninger mm 

v/assoc. Professor Jens Benn Sørensen

Hvad er den palliative tilgang konkret i den kliniske hverdag og hvordan kan man på 3 

minutter arbejde med værdighed, kontrol og håb? 

v/læge Kristoffer Marså

Chair: Peter A. Jacobsen

10.15-10.30 Kaffepause

10.30-12.15

Scientific Session 6: 

Luftvejssygdomme 

v/professor Charlotte Suppli Ulrik og overlæge Ulla Møller Weinreich

Bronkieektasi selvstændig sygdom og overlap med andre sygdomme 

Grænsen mellem astma og KOL (ACO) 

Steroidbehandling ved KOL og astma

Chair: Peter A. Jacobsen

12.15-12.30 Opsamling og evaluering

12.30-13.00 Frokost to-go

AstraZeneca A/S, 

World Trade Center – Borupvang 3, 

DK-2750 Ballerup 

Reg No 55742928, 

VAT No DK55742928


