
 

 

 Stockholm, 08 augusti 2019 | Till huvudman med kopia till berörda kollegor 

Inbjudan | OCREVUS, A Clinical Perspective 

 

I samband med ECTRIMS 2019 i Stockholm anordnar Roche AB ett kvällsmöte vars syfte är att ge dig, som 

arbetar med MS inom hälso- och sjukvården i Sverige, tillfälle att ta del av och diskutera MS patientfall med 

Dr Barry Hedin.  

 

Dr Barry Hendin är senior neurolog med lång erfarenhet inom MS och arbetar för närvarande på 

HonorHealth Neurology i Arizona, USA. Han har behandlat många MS patienter, både RMS och PPMS, med 

anti-CD20 behandling, och har omfattande kunskaper och erfarenheter ur ett kliniskt perspektiv.  

Dr Barry Hendin ser fram emot en dialog med alla deltagare. 

 

Deltagarantalet är begränsat under denna kväll så anmäl dig gärna snarast. Roche AB står för lokaler och 

middag. Medarbetaren ansvarar själv för arbetsgivarens godkännande att delta. 

 

Anmäl ditt deltagande per e-post till hong.tran.ht1@roche.com helst före 29 augusti 2019. Meddela 

samtidigt eventuell avvikande kost. 

 

Med vänlig hälsning 

Zoran Karadak 

Produktchef OCREVUS®▼ 

Roche AB 

Tel: 073-3404921 

zoran.karadak@roche.com 
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Program: 

19.30 Drop in  

20.00 OCREVUS, A Clinical Perspective 

Föreläsare Dr Barry Hendin 
 

21.30 - Discussion 
 Moderator Dr Barry Hendin 
 

 

 

Dina personuppgifter. Roche AB lagrar och använder de personuppgifter som insamlas från dig för administrering av ditt 

ärende. Om du väljer att lämna din e-postadress samtycker du till att e-post används för kommunikation med dig i detta 

ärende. Läs mer här www.rocheonline.se/sv_se/privacy-policy.html 

 

Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso- och Sjukvårdens Adressregister, HSAR, av Roche AB, som är 

anslutet till Integritets- skyddsprogrammet för HSAR. Ytterligare information om adressuppgifter och registrering erhålls via 
www.hsar. se eller telefon 08-555 214 20. 

 

  Tid: Onsdag 11 september 2019 

Plats: restaurang Eriks Gondolen (Slussen), Stadsgården 6, 104 65 Stockholm 

 

 

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säker- 

hetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska 

göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche via sverige.safety@roche.com eller telefon 08-726 

12 00. 

 

Roche AB | Arvid Tydéns Allé 7 | Box 1228 | 171 23 Solna | 08-726 12 00  

www.roche.se | www.rocheonline.se 
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