Till: Verksamhetschefen
cc: Berörda kollegor på kliniken

Inbjudan till en 2-dagars utbildning

Osteoporos
- Det du behöver veta
och lite till!

Utredning och behandling av en folksjukdom
11-12 oktober 2017
Ett samarbete mellan Amgen och
Svenska Osteoporossällskapet

Lipus har granskat och godkänt
denna kurs. Fullständig
kursbeskrivning finns på
www.lipus.se (Lipus-nr: 20170033).

KURSINFORMATION
Målgrupper: Specialister samt ST-läkare i slutfasen av sin specialistutbildning inom
specialiteterna endokrinologi, gynekologi, allmänmedicin, geriatrik, ortopedi och reumatologi.
Tid: Onsdagen den 11 oktober till torsdagen den 12 oktober 2017.
Plats: Krusenberg Herrgård (25 min bilfärd från Arlanda), internatkurs med övernattning.
URVALSKRITERIER
Vid antagningen till den terapiinriktade utbildningen kommer en jämn geografisk spridning och
jämn fördelning mellan kliniska specialiteter att eftersträvas. Sökande som är medlem i Svenska
Osteoporossällskapet prioriteras. Deltagarantalet är begränsat till ca 30 personer. Arbetsgruppen
för denna utbildning förbehåller sig rätten att välja ut sökande med hänsyn taget till ovan
nämnda urvalskriterier.
KOSTNADER
Kursavgift:
1500 kr
Logi:
1960 kr
Total kostnad för huvudman: 3460 kr
• Amgen står för kost, lokal samt föreläsararvoden.
• Du/din arbetsgivare ansvarar för kostnad och bokning av resa.
ANMÄLAN
Anmälan görs på bifogat svarskort snarast, dock senast 19 maj 2017. Besked om du är antagen
eller inte får du senast den 2 juni 2017.
Önskar du mer information, kontakta gärna Titti Bäckman på telefon 070-352 34 57 eller via
e-post: titti.backman@amgen.com

Välkommen med din ansökan!
Docent Andreas Kindmark

Professor Mattias Lorentzon

Titti Bäckman

Sektionen för Endokrinologi & Diabetes
Geriatriska kliniken
Sr Medical Liaison
Akademiska Sjukhuset
Sahlgrenska Univ sjukhuset
Amgen
Uppsala
Göteborg
Solna
		

Arrangemanget sker i enlighet med avtalet mellan Läkemedels-industriföreningen och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Enligt
avtalet ska den medarbetare som deltar i sammankomst ansvara för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

PROGRAM Osteoporos - Det du behöver veta och lite till!
Onsdag 11 oktober 2017
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

09:30-10:00

Samling - Kaffe

10:00-10:15
Välkommen och introduktion
		
		

Andreas Kindmark
Mattias Lorentzon
Titti Bäckman

10:15-11:15

Benbiologi

Andreas Kindmark

11:15-11:25

Diskussion

11:25-12:30

Epidemiologi och frakturriskbedömning

12:30-13:45

LUNCH

13:45-15:00

Bentäthetsmätning DXA/VFA

15:00-15:15

Bensträckare

15:15-15:50

Utredning och sekundär osteoporos

15:50-16:20

KAFFE

16:20-17:15

Utredning och sekundär osteoporos
- Fallbeskrivningar

19:30-

MIDDAG

Mattias Lorentzon
Andreas Kindmark
Märit Wallander
Andreas Kindmark

Torsdag 12 oktober 2017
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Behandling

09:15-09:25

Diskussion

09:25-10:15

forts Behandling

10:15-10:45

KAFFE

10:45-11:15

forts Behandling

11:15-11:25

Bensträckare

11:25-11:45

Osteoporos ur ett geriatriskt perspektiv

11:45-12:40
Falldiskussioner och grupparbeten
		
		
		
		
12:40-13:45

LUNCH

13:45-14:45

forts Falldiskussioner och grupparbeten

14:45-14:55

Diskussion

Mattias Lorentzon

Mattias Lorentzon
Andreas Kindmark
Hans Jutberger
Katrin Rimsby
Mattias Lorentzon
Märit Wallander

14:55-15:15
Examination
		

Andreas Kindmark
Mattias Lorentzon

15:15-15:45
Sammanfattning och avslut
		

Andreas Kindmark
Mattias Lorentzon

SC-SE-AMG162-00002

08:30-09:15

Bästa/e kollega

Socialstyrelsen publicerade 2014 en
skärpning av nationella riktlinjer om
osteoporos. Där
rekommenderas sjukvården skapa vård
kedjor för att öka antalet frakturpatie
nter som får
läkemedelsbehandling för att förebyg
ga nya frakturer. Trots att effektiva och
välbeprövade
läkemedel finns tillgängliga får idag
endast en minoritet av äldre kvinnor
med tidigare
osteoporosfraktur läkemedelsbehandli
ng.
Både Socialstyrelsen och Svenska Ost
eoporossällskapet verkar för att fler
patienter får rätt
behandling. Runt om i Sverige startas
nu vårdkedjor där äldre frakturpatie
nter identifieras, utreds
och vanligen remitteras till primärvå
rden för behandling. Det ställer hög
re
krav på mottagande
doktor som förväntas kunna handläg
ga dessa patienter.
Svenska Osteoporossällskapet ger för
8:e året i rad en osteoporoskurs som
konsekvent fått höga
utvärderingsbetyg och uppskattats av
deltagarna. Där får Du möjlighet att
på ett interaktivt sätt lära
Dig det senaste om diagnostik och beh
andling så att Du självständigt kan han
dlägga patienter med
osteoporos och hög frakturrisk.
Med vänliga hälsningar

SVARSKORT •SVARSKORT •SVARSKORT

Mattias Lorentzon
Svenska Osteoporossällskapet

OSTEOPOROS - Det du behöver veta och lite till!
Krusenberg Herrgård 11-12 oktober 2017

Jag anmäler mig som sökande till ovan nämnda utbildning
Namn:_________________________________________________________________________________________
Min arbetsplatsadress:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Min e-post:_____________________________________________________________________________________
Mitt mobilnummer:_______________________________________________________________________________
Specialitet samt tidpunkt för specialistkompetens:______________________________________________________
Planerad specialistexamen i specialitet:_______________________________________________________________
Medlem/ansökt om medlemsskap i Svenska Osteoporossällskapet:
Ja

Nej

Posta per post (portot är betalt) eller scanna in och maila blanketten till Gabriella Gårdenberg, Amgen
(gabriella.gardenberg@amgen.com) senast fredagen den 19 maj, 2017.

MÅLSÄTTNING
I Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer om rörelseorganens
sjukdomar prioriteras diagnostik av osteoporos och frakturförebyggande läkemedelsbehandling högt.
Svenska Osteoporossällskapet har som målsättning att förbättra
utbildning, öka kunskapen och förståelsen om utredning,
diagnostik och behandling av osteoporos. Amgen har intresse
av att stötta föreningen i detta genom sitt engagemang i
utbildningsfrågor. Denna terapiinriktade, interaktiva
utbildning kommer att genomföras med föreläsningar,
falldiskussioner och grupparbeten för att fördjupa
kunskaperna om frågeställningar inom osteoporos.

KURSINNEHÅLL
1. Benbiologi
2. Epidemiologi och frakturriskbedömning
3. Bentäthetsmätning DXA/VFA
4. Utredning och sekundär osteoporos
5. Behandling
6. Osteoporos ur ett geriatriskt perspektiv
7. Falldiskussioner och grupparbeten

SVARSKORT •SVARSKORT •SVARSKORT

			

FRANKERAS EJ
Adressaten
betalar portot

Amgen AB

Att: Gabriella Gårdenberg
Svarspost 160 367 500
169 27 SOLNA

Information om ”Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den
offentliga hälso- och sjukvården” finns på www.lif.se.
Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso & Sjukvårdens Adressregister, HSAR, av Amgen, som är anslutet till
Integritetsskyddsprogrammet för HSAR. Ytterligare information erhålls av IHM Health, 08-508 842 00.

Box 706, 169 27 SOLNA
08-695 11 00. www.amgen.se

