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Exokrin 
pankreasinsuffi ciens

Program, torsdagen 29 april

15:00–15:05 Ni hälsas välkomna,
  Presentation av föreläsarna och oss
  från Viatris

15:00–15:35 Exokrin pankreasinsuffi ciens
  Björn Lindkvist, Gastroenterolog,
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset

15:35–15:50 Dietistens roll vid EPI
  Stine Störsrud, Överdietist, Med. Dr.,  
  Specialist gastroenterologi, Mag-tarm 
  lab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

15:50–16:00 Frågestund och avslut

Datum Torsdag den 29 april 2021

Tid 15.00–16.00

Plats Webinar via Teams

Välkommen till ett webinar om exokrin 
pankreasinsuffi ciens (EPI).
Brist på matsmältningsenzym kan ge många mag-tarmproblem där 
du som dietist ofta kopplas in. Malnutrition och viktnedgång på grund 
av EPI är ett betydande problem som kan få allvarliga konsekvenser. 

Vid detta webinar kommer Björn Lindkvist att föreläsa om bukspott-
körtelns roll i normal matsmältning, orsaker till exokrin pankreasinsuffi -
ciens, vad detta leder till samt hur det utreds och behandlas. Dessutom 
kommer dietist Stine Störsrud beröra dietistens roll vid EPI.

Varmt välkommen!

Anna Carlsson
Viatris
anna.carlsson@viatris.com
Mobil: 072-248 12 81

Anki Törnqvist
Viatris
ann-christine.tornqvist@viatris.com
Mobil: 072-230 60 31

Anmälan görs till: 
https://pm.eu.viatrisconnect.com/LP=1591

Sista anmälningsdag: 
23 april 2021

Utbildningen är kostnadsfri. Viatris står för föreläsare.
Vi vill erinra om att få detta möte godkänt av verksamhetschef/
sjukvårdshuvudman.
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Hantering av personuppgifter: Mylan AB, BGP Products AB, Meda OTC AB, Meda AB och 
Recip AB är alla bolag som ingår i Viatris koncern och är tillsammans ansvariga för behandlingen 
av dina personuppgifter i enlighet med Artikel 26 i Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Den information du har lämnat till oss kan också komma att delas med globala läkemedelsmyn-
digheter och affärspartners, i syfte att övervaka läkemedelssäkerheten. Du har rätt att när som 
helst begära ut information om vilka personuppgifter vi sparat om dig, ändra, ta bort där tillåtet, 
begränsa eller motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter. 

Du kan hitta ytterligare information om dataskydd inklusive dina rättigheter och din rätt att lämna 
in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd på www.mylan.se/dataskyddsmeddelande 
samt hela vår integritetspolicy på www.mylan.se/integritetspolicy.

Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso- och Sjukvårdens Adressregister, HSAR, 
av Mylan AB, som är anslutet till Integritetsskyddsprogrammet för HSAR. Ytterligare information 
erhålls av IQVIA Solutions Sweden AB, e-mail: updates.se@iqvia.com

Till: Medarbetare

Cc: Verksamhetschef

Cc: Läkemedelskommitté
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