
 

 
 
 
    Till: Verksamhetschefen 

CC: Utbildningsansvarig 
 
Enligt överenskommelse med utbildningsansvarig Elin Bergman på Medicinkliniken, Västerås 
sjukhus, arrangerar Pfizer en terapiinriktad utbildning i ämnet venös tromboembolism.  
 
Datum: 18:e december 2019. 
Plats: Medicinkliniken, Västerås sjukhus,  
Tid: Kl. 12:30-14:00. 
 
TIMY Tromboembolism är en flexibel utbildning enligt Pfizers utbildningskoncept TIMY, uppbyggd enligt ett 
modulsystem där olika föreläsningar kan väljas utefter deltagarnas behov. TIMY Tromboembolism 
omfattar teori i form av handledarledda föreläsningar varvade med patientfallsdiskussioner kring 
bakgrund, diagnostik och behandling. Utbildningen innehåller fem moduler att välja mellan och kombinera 
efter önskemål; "Grundläggande teori", "Profylax", "Djup ventrombos/lungemboli", "Trombosproblematik 
hos cancerpatienter" och "Blödning". 
Målgruppen är läkare inom internmedicin, onkologi, geriatrik och kirurgi.  
 
Vid detta kurstillfälle erbjuds modulen Djup ventrombos/lungemboli 
 
Agenda: 12:30 – 14:00 inkl lunch. Modul Djup ventrombos/lungemboli 
                             
Föreläsare:  
Anders Själander, Professor och Överläkare, Umeå Universitet, Medicinkliniken Sundsvalls Sjukhus. 
Pfizer AB bekostar föreläsare och enklare förtäring.  
 
Anmälan görs på bifogat svarskort, så snart som möjligt, dock senast 10 december. Anmälan är bindande. 
 
Dataskydd. I samband med din anmälan för deltagande i mötet gäller följande. Hälso- och sjukvårdsanställdas personuppgifter 
behandlas (1) under kontroll av den Pfizer-enhet som framgår av denna inbjudan och delas internationellt inom Pfizer-koncernen och 
med tjänsteleverantörer med lämpliga skyddsåtgärder vidtagna; (2) för att interagera och komma i kontakt med dig; för att bedriva vår 
verksamhet så att våra rättsliga skyldigheter efterlevs, för statistikändamål eller för att tillgodose våra berättigade intressen i att 
upprätthålla vår verksamhet; och (3) för att tillhandahålla dig med marknadsförings- och kommersiell kommunikation. Dina 
personuppgifter samlas in från dig vid någon av dina kontakter med Pfizer och från IT-företag som tillhandahåller informationstjänster 
inom hälso- och sjukvårdssektorn, allmänt tillgängliga källor för yrkesrelaterad information och partners för gemensam marknadsföring. 
Om du önskar att kontakta oss eller Pfizers dataskyddsombud inom EU för att få mer information rörande vårt integritetsarbete eller för 
att begära att få utöva någon rättighet hänförligt till dataskydd (inklusive begäran om att få invända mot vårt berättigade intresse eller 
om att återkalla ett samtycke, om tillämpligt), vänligen se Pfizers Integritetsmeddelande för Hälso- och sjukvårdsanställd inom EES på 
https://privacycenter.pfizer.com/sv/hcp   
 

LIPUS har granskat och godkänt denna kurs.  
Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se  
(Lipus-nr: 20180154) 
 

Med vänlig hälsning 
 
Emil Östling 
Key Account Manager 
emil.ostling@pfizer.com 
Bilaga: Svarskort 

Inbjudan till terapiinriktad utbildning 
TIMY tromboembolism Boka in           

18/12 
2019 

Pfizer AB - Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden  Tel 08-550 520 00 - www.pfizer.se   
Personuppgiftsfrågor: info.sweden@pfizer.com 
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Den 18:e december 2019, kl. 12:30 – 14:00 på Medicinkliniken, Västerås Sjukhus. 
 
 
Deltagaruppgifter: 

Förnamn:____________________________ Efternamn:_______________________________ 

Arbetsplats: ___________________________________________________________________ 

Adress (ink postnummer och ort): 

___________________________________________________ 

Telefon:___________________________ E-post:   ______________________________ 

 
 

 Ja, tack* jag önskar delta                 Jag önskar ej förtäring 

  Nej, tack jag har inte möjlighet att delta   

  Jag vill ha bekräftelse via e-post 
 

  Ja, tack jag önskar länken till nedladdningsbar PDF för aktuell/aktuella moduler till ovan 
angiven E-post 
 
 *Enligt överenskommelse mellan SKL och Läkemedelsindustriföreningen skall denna kontakt vara godkänd av huvudman. Observera att du är 
själv ansvarig för att ha inhämtat huvudmannens godkännande för deltagande i sammankomsten. 
 
Dataskydd. I samband med din anmälan för deltagande i mötet gäller följande. Hälso- och sjukvårdsanställdas personuppgifter 
behandlas (1) under kontroll av den Pfizer-enhet som framgår av denna inbjudan och delas internationellt inom Pfizer-
koncernen och med tjänsteleverantörer med lämpliga skyddsåtgärder vidtagna; (2) för att interagera och komma i kontakt med 
dig; för att bedriva vår verksamhet så att våra rättsliga skyldigheter efterlevs, för statistikändamål eller för att tillgodose våra 
berättigade intressen i att upprätthålla vår verksamhet; och (3) för att tillhandahålla dig med marknadsförings- och kommersiell 
kommunikation. Dina personuppgifter samlas in från dig vid någon av dina kontakter med Pfizer och från IT-företag som 
tillhandahåller informationstjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn, allmänt tillgängliga källor för yrkesrelaterad information 
och partners för gemensam marknadsföring. Om du önskar att kontakta oss eller Pfizers dataskyddsombud inom EU för att få 
mer information rörande vårt integritetsarbete eller för att begära att få utöva någon rättighet hänförligt till dataskydd 
(inklusive begäran om att få invända mot vårt berättigade intresse eller om att återkalla ett samtycke, om tillämpligt), vänligen 
se Pfizers Integritetsmeddelande för Hälso- och sjukvårdsanställd inom EES på https://privacycenter.pfizer.com/sv/hcp 
 
Den här utbildningen arrangeras av Pfizer och är granskad och godkänd av LIPUS.  
Anmälan är bindande. 
Ifyllt svarskort skickas till Emil Östling, 191 90 Sollentuna, alternativt scannas och mailas till 
emil.ostling@pfizer.com 

  

 

  

 

 

Sista 
svarsdatum 

10/12 
2019 

 

Pfizer AB, 556986-8002, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden.  Tel 08-550 520 00 - www.pfizer.se    
Personuppgiftsfrågor: info.sweden@pfizer.com 
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