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Overnatning: Boehringer Ingelheim tilbyder overnatning til dig, der kommer langvejs fra.  
Dette registrerer du ved din tilmelding på vores portal for sundhedspersoner  
www.TouchToConnect.dk

Boehringer Ingelheim dækker alle udgifter i forbindelse med selve symposiet, 
dog dækkes der ikke transportudgifter til og fra symposiet.

Mødested

Synes du ikke, at det er irriterende, når dine patienter udebliver  
fra konsultationen?
Sådan har vi det også. Vi sætter derfor stor pris på, at du melder afbud, hvis du bliver 
forhindret. Ved afbud kan din plads gå til en anden, som måske står på venteliste, eller  
udgiften forbundet med arrangementet kan bruges til et andet godt formål. 

ABCD ABCD

INVITATION

UNDERBEHANDLEDE EMNER I  
PRAKSIS FOR  PRAKTISERENDE LÆGER

LØRDAG, DEN 5. OKTOBER 2019
FREDAG, DEN 4. OKTOBER 2019



ET SYMPOSIUM 
MED PRAKSIS 
RELEVANS
Så er vi igen klar med et spændende program til vores praksisrelevante 1½ –dags symposium  
for praktiserende læger.

I samarbejde med vores moderator Pia Müller, praktiserende læge i Greve, har vi sammensat emnerne for årets 
symposium.  Emner er bl.a. valgt på baggrund af forslag fra deltagerne på sidste års symposium, og emner som er 
”oppe i tiden” og fylder i jeres dagligdag.   

Indlæggene vil kombinere foredrag og debat, og der vil naturligvis være tid til at udveksle erfaringer med dine  
kollegaer.  Som noget nyt vil ét af indlæggene foregå som workshop. 
I pauserne vil der være mulighed for at få indblik i vores produkter til mennesker og dyr samt andre tilbud til dig, 
som kan bidrage til at optimere din hverdag.

Begrænsede pladser – tilmeld dig i dag!
Da vi har begrænset plads i vores auditorium, anbefales det at tilmelde sig i god tid.

Elektronisk tilmelding senest 18. september 2019
Tilmelding foregår på vores portal for sundhedspersoner TouchToConnect (t2c.dk).
Se vedlagte følgebrev.

Med venlig hilsen
Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Mariska Linvald - Sales Manager

Vi gør opmærksom på, at Boehringer Ingelheim Danmark A/S har anmeldt arrangementet til ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien).  
Arrangementet er, efter vores opfattelse, i overenstemmelse med reglerne på området, selvom arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI

PROGRAM
Fredag den 4. oktober Lørdag den 5. oktober

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

10.45 - 11.15 Ankomst

11.15 - 11.30 Velkomst og indledning   
v/ Boehringer Ingelheim Danmark A/S og 
Moderator: Praktiserende læge Pia Müller, Greve

11.30 - 12.15 Børn – Autisme og Aspergers
v/ Overlæge Nina Tejs, Region Hovedstadens  
Psykiatri, Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, 
Glostrup  

12.15 - 12.30 Kaffepause

12.30 - 13.15 Diabetes og vægttab – hvor meget skal man  
tabe sig for at det hjælper?
v/ Postdoc, ph.d. Rasmus Køster Rasmussen, 
Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for 
Sundhed og Samfund, København

13.15 - 14.00 Frokost

14.00 - 14.45 KOL - fejl ved devices / AIM-projekt  
v/ Overlæge Anders Løkke, Lungemedicinsk  
Afdeling, Sygehus Lillebælt Vejle, og sygeplejerske  
Caroline King og sygeplejerske Lotte Jørgensen,  
Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital  

14.45 - 15.00 Kaffepause og lokaleskift

15.00 - 16.30 Psykisk syge med kronisk somatisk sygdom
Workshop inkl. kaffe 
v/ Praktiserende læge Christina Svanholm, Nysted 

16.30 - 16.40 Lokaleskift

16.40 - 17.25 Hvordan håndterer den praktiserende læge  
patienters voldsomme sygehistorier? 
v/ Psykolog Lis Larsen, AlleensPsykolog, Odense

17.25 - 17.40 Opsummering og afrunding ved moderator
v/ Praktiserende læge Pia Müller, Greve

17.40 Velkomstdrink og middag

08.30 - 09.15 ”Lægens morgenbord” (Brunch)

09.15 - 10.00 Raynaud’s fænomen og de sygdomme, som  
kan udspringe deraf 
v/ Overlæge, dr.med. Merete Engelhart,  
Videncenter for Reumatologi og  
Rygsygdom, Rigshospitalet 

10.00 - 10.10 Kaffepause

10.10 - 10.55 Kateter-ablation ved hjerterytmeforstyrrelser  
– hvor står vi i dag?
v/ Overlæge, ph.d. Ketil Haugan, Kardiologisk 
Afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde 

10.55 - 11.05 Kaffepause

11.05 - 11.50 Epigenetik
v/ Ph.d., Associate Professor Lise Lotte Hansen, 
Biomedicinsk Afdeling, Århus Universitet  

11.50 - 12.05 Afrunding ved moderator
v/ Praktiserende læge Pia Müller, Greve

12.05 Sandwich to go
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