
REGIONALE MØDER OM 
OSTEOPOROSE

Kære nøgleaktør indenfor osteoporose

Osteoporose er en sygdom, som ofte er skjult, indtil der sker  
knoglebrud. For borgernes livskvalitet vil det optimale være, at 
risikoen identificeres, inden skaden sker, så der kan iværksættes 
forebyggende foranstaltninger. Vi inviterer dig til at deltage,  
ligesom du er velkommen til at dele invitationen med andre  
relevante i dit netværk.                 
     
 
Tilmelding til:  
Rie Strøbeck Pedersen på rsp@moleculeconsultancy.com med 
følgende informationer: Osteoporosemøde, region samt navn, 
mailadresse og den fysiske adresse (hvortil vi sender møde
materialet).  

Hvis I har spørgsmål, så skriv eller ring gerne til Rie tlf. 5389 1320 
eller undertegnede.  

Med venlig hilsen

Trine Petersen
Tlf. 2060 2825

Molecule Consultancy A/S
www.moleculeconsultancy.com

Amgen og UCB vil understøtte de igangværende aktiviteter på osteoporoseområdet ved at  
facilitere regionale møder. Formålet er at sætte spot på de gode samarbejder på tværs af  
patienter, sektorer og fagligheder. En fælles drøftelse af visioner, udfordringer og styrker  
for borgere med osteoporose i regionen kan synliggøre de forskellige indsatser på tværs,  
stimulere sammenhæng og bidrage til et fælles afsæt for at blive endnu bedre. Der vil blive  
lavet et opsamlingsnotat fra det regionale møde, som efter deltagernes kommentarer og  
godkendelse, vil blive udsendt til deltagerne. Der vil også blive udarbejdet highlights fra  
alle de regionale møder, som deltagerne kan bruge til den fortsatte videndeling og kvalitets
udvikling på osteoporoseområdet.

Møderne finder sted digitalt 
kl. 16.30 - 18.15 i:

REGION NORDJYLLAND 19. AUGUST

REGION SJÆLLAND 23. AUGUST

REGION MIDTJYLLAND 25. AUGUST

REGION SYDDANMARK 31. AUGUST

REGION HOVEDSTADEN 7. SEPTEMBER

Molecule Consultancy for:

Mødet vil blive anmeldt til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI).  
ENLI har ikke haft lejlighed til at gennemgå anmeldelsen, men arrangementet er efter  
AMGEN og UCBs opfattelse i overensstemmelse med reglerne i samarbejdsaftalen.
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Læger og sygeplejersker skal have tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen til at 
deltage i mødet. Ved tilmelding til osteoporosemødet modtager du et link, 
hvor Lægemiddelstyrelsen kan oplyses om din deltagelse. 

mailto:rsp%40moleculeconsultancy.com?subject=Osteoporosem%C3%B8de
https://www.moleculeconsultancy.com

