Förnyad anmälan för seminariet "Kardiovaskulär sjukdom i ett brett
perspektiv" den 23-24 januari 2009
MSD har tagit del av LIF Compliance Officer's beslut i anmälningsärende Dnr. CO003/08 av
den 13 maj 2008 angående plats för arrangemanget "Kardiovaskulär sjukdom i ett brett
perspektiv" den 23-24 januari 2009. Vi blev överraskade av beslutet, och har därefter
noggrant gått igenom de praktiska förutsättningarna för att flytta symposiet tillsammans med
den huvudansvarige för det vetenskapliga programmet, professor Lars Rydén, och vår slutsats
är att detta inte är möjligt.
Då vi i vår tidigare anmälan inte i tillräcklig utsträckning belyst svårigheterna med att flytta
2009 års symposium, där planeringen kommit mycket långt, önskar vi förnya vår ansökan och
ber LIF Compliance Officer att ta hänsyn till den långt gångna planeringen i bedömningen,
dvs vår ansökan gäller enbart detta symposium och inte för framtida symposier på Grand
Hotel efter januari 2009. För att illustrera omfattningen av symposiet bifogas det preliminära
programmet för 2009. Flertalet föreläsare har redan tackat ja men det finns ett fåtal som inte
lämnat besked.
<<Prel program Grand 2009.doc>>

Vi tvingas konstatera att det är nära nog omöjligt att flytta ett symposium av denna storlek
med så kort varsel. Hotellrum och lokaler har varit bokade sedan länge och för många av de
namnkunniga föredragshållare som utlovat sin medverkan är det näst intill omöjligt att byta
datum. Det är endast med hjälp av hårt arbete och goda kontakter som professor Lars Rydén
lyckats samla så många av de ledande forskarna och klinikerna inom området. Det ska också
nämnas att professor Rydén avslutade året symposium med en inbjudan till nästa års
symposium vilket innebär att datum redan är väl känt bland många av nästa års potentiella
deltagare.
Sammanfattningsvis ber MSD LIFs Compliance Officer göra ett undantag från beslutet att
Grand Hotel inte är en lämplig plats för möten med hänvisning till den långt gångna
planeringen.
Givetvis står vi till förfogande för kompletterande information, om det skulle finnas behov av
sådan.
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