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20 – 21 – 22 september, 2010
Stockholm – Göteborg – Malmö

Inbjudan 
till
Lanseringsmöte

MSD
Box 7125, 192 07 Sollentuna
Telefon 08-626 14 00. www.msd.se

nya

Ett effektivt steg. Enklare behandling.

MSD är ett dotterbolag till Merck & Co som är ett av världens 

ledande hälso- och sjukvårdsföretag. Forskning och utveckling 

av nya läkemedel och behandlingar är vår kärnverksamhet. 

År 2007 avsatte Merck & Co 4,9 miljarder dollar till forskning. 

MSD har valt att engagera sig inom området fertilitet och vill med 

hjälp av forsknings- och utvecklingsresurser bli den viktigaste 

samarbetspartnern för både sjukvården och patienterna inom 

detta område.

Forskning och framsteg

MSD
Att: Lotta Lööv 

SVARSPOST
Kundnummer 20317561
192 20 Sollentuna

Frankeras ej.

Mottagaren  
betalar portot.

Lossa svarskortet och vik det på mitten med svarspostadressen utåt.  
Fäst med en tejpbit. Posta. Porto betalt.

MSD
Box 7125, 192 07 Sollentuna
Telefon 08-626 14 00. www.msd.se

T i L L :  H u V u D M A N .  KO P i A :  B E R ö R D A  M E D A R B E TA R E .



Vi behöver ditt svar senast den 1 september Vi behöver ditt svar senast den 1 september

Försändelsen är utsänd av MSD med stöd av uppgifter ur Hälso- och Sjukvårdens Adress-
register, HSAR, som är ansluten till integritetsskyddsprogrammet för HSAR. Ytterligare 
information om adressuppgifter och registrering erhålls via www.hsar.se eller av Cegedim AB, 
08-633 76 80

Observera att enligt överenskommelsen mellan Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges 
Kommuner och Landsting om information och utbildning vill vi erinra Dig om att hos huvud-
mannen få Ditt deltagande prövat ur behovs- och förmånssynpunkt. Kopia av inbjudan har 
skickats till samtliga berörda medarbetare på arbetsplatsen.

Program:
• Engage-studien Torbjörn Hillensjö

• Elonva®                   

• Praktiska erfarenheter  
 av Elonva®  Leif Hägglund  

• Antagonist erfarenhet P-O Karlström

• Viktigt att tänka på vid  
 användning av antagonister Paneldiskussion

• Diskussion

• Middag

Välkommen!
Anna öberg
Produktchef Elonva
MSD fertilitet
Mobil 070-466 31 13

Plats:
 Stockholm – Nalen
Göteborg  –  Liseberg
Malmö  –  Turning Torso

Datum och tid:  
Stockholm 20 september, kl 17.00

Göteborg 21 september, kl 17.00

Malmö 22 september, kl 17.00 

Bästa/Bäste doktor!
MSD startar en stor satsning om inom området 
fertilitet med en ny bred produktportfölj och ökade 
forskningsresurser som ska leda till nya framsteg.

Som ett led i detta vill vi presentera vår nya produkt 
Elonva®, korifollitropin alfa. 

Denna produkt har tagits fram med patienten i fokus, 
då en injektion ersätter sju dagliga injektioner av 
tradiotionella gonadotropiner.

under detta möte kommer det presenteras senaste  
data och praktiska erfarenheter kring Elonva®.

 

Svarskort 

Elonva® lanseringsmöte

   Stockholm 20 september
   Göteborg 21 september
   Malmö 22 september

         Jag önskar middag efter mötet

Namn:

Tjänsteställe:

Postnr:   

Ort:

Telefon:   

E-post: 

Vi behöver ditt svar senast den 1 september, 2010.  

Posta svarskortet, eller faxa det till 08-626 83 32.

Utbildningen bekostas av MSD

Om du har landstinget som huvudman krävs ett godkännande:

Huvudmans underskrift

Huvudmans namnförtydligande

   Jag är min egen huvudman.

 Specialkost:

Ja tack, jag kommer gärna       

HANSSONC
Sticky Note
ange titlar och klinik på föreläsarna. sätt MSD som föreläsare på elonva


