
Utbildning för dig som är 
ny sjuksköterska inom gastroenterologi

Skickas till verksamhetschef, kopia till 
sjuksköterskor inom gastroenterologi samt 
läkemedelskommitté.

* Hur optimerar man omhändertagandet av IBD patienter vid skov och i remission?

  Medicinsk behandling vid IBD

  Har kosten någon betydelse, vad säger dietisten?

  Tips och råd om hur man söker stipendium 

* Nätverkande med kollegor!

Utbildningen kommer att ske i form av föreläsningar och patientfall.

När :    Onsdagen den 11 mars 2020 
Tid :   16.45-20.15
Var :   Freys hotell, Bryggaregatan 12, Stockholm

Tillotts Pharma genomför utbildningen i samarbete med Leg. sjuksköterska Anette Forsell, 
Ersta Sjukhus och Leg. sjuksköterska Susanna Jäghult, Stockholm Gastro Center.

Syftet med mötet är att ge sjuksköterskor som är nya inom området IBD ökad kunskap kring 
medicinska behandlingar och omvårdnaden hos patienter med IBD (inflammatorisk tarmsjukdom). 
Om du inte kan delta på utbildningen, så finns möjlighet att koppla upp via polycom konferens-
telefon och delta via länk, förutsatt att din klinik har den möjligheten.

Utbildningen är kostnadsfri, enklare förtäring ingår. Eventuella resor bekostas av deltagaren.

Inbjudan med fullständigt program skickas ut längre fram, men boka gärna in tid och 
plats redan nu.

Vi hoppas du har möjlighet att delta på utbildningen! 

Vid frågor kontakta:
Susanna Holmgren Mobil: 070-234 86 91 
E-post: susanna.holmgren@tillotts.com

Sammankomsten arrangeras enligt gällande avtal mellan Läkemedels-industriföreningen(LIF) och 
Sveriges Komuner och Landsting (SKL)

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

Tillotts Pharma AB
Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma
Tel 08 704 77 40, Fax  08 704 77 49
www.tillotts.se

Save the date!
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  SAVE THE DATE 
    11 mars 2020 
_____________________________________________

Utbildning och nätverkande-
för dig som är ny sjuksköterska 
inom gastroenterologi
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