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Janssen bjuder in till Prostatacancersymposium 2020

Early treatment of Advanced
Prostate Cancer
På uppdrag av Janssen bjuder vi härmed in till ett symposium med
gästföreläsare Professor Fred Saad från Kanada, som kommer att delta
virtuellt. Professor Saad kommer att belysa vikten av tidig behandling för
avancerad prostatacancer. Den digitala föreläsningen följs sedan av en
diskussion som leds av Prof. Henrik Grönberg. På plats kommer, utöver
Henrik Grönberg som moderator, även Dr Markus Aly och Dr Chunde Li
delta. De avslutar med tre fallpresentationer som exemplifierar de olika
behandlingsalternativ som finns och vilka val som kan göras.
Syftet är att ge en uppdatering om tillgängliga och kommande behandlings
alternativ för patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent
prostatacancer (nmCRPC) och metastaserad hormonkänslig prostata
cancer (mHSPC). Under mötet diskuteras vilka vetenskapliga studier,
riktlinjer och tekniker som stödjer dagens terapival, samt vikten av
planering för kommande behandlingar av dessa patienter.
Vi vänder oss främst till dig som är urolog/kirurg eller onkolog och arbetar
med omhändertagande och behandling av prostatacancerpatienter.
När: November 12, 2020
Plats: Elite Hotel Carolina Tower, Stockholm alternativt via webinar
Tid: 17.00–19.00 med efterföljande middag
Välkommen!
Med vänlig hälsning,
Vetenskapliga kommittéen
Henrik Grönberg, MD, PhD
Chunde Li, MD, PhD
Markus Aly, MD, PhD

Agenda
17.00 	Välkommen och introduktion
Prof. Henrik Grönberg
17.10

E arly treatment of Advanced Prostate Cancer
Assessment of Novel Hormone Therapy in
everyday clinical practice with regards to timing
and subsequent treatments
Prof. Fred Saad

17.40

Diskussion

18.00 	Fallpresentation nmCRPC samt mHSPC
Vad styr valet av första behandling?
Hur planeras efterkommande behandling?
Vad säger Nationella Vårdprogrammet?
Dr Chunde Li och Dr Markus Aly
18.45

Diskussion

19.00

Summering och avslut

19.15 	Middag serveras på Elite Hotel Carolina Towers
för de som deltar på plats

Mötet sponsras av Janssen.

Gästföreläsare
Fred Saad MD FRCS, is Professor and Chairman of Urology, Director of
G-U Oncology, and holds the Raymond Garneau Chair in Prostate Cancer
Research at the University of Montreal Hospital Centre. He is Past President
of the Canadian Urologic Association, NCIC G-U Group and CUOG. Dr. Saad
has played a leadership role in most of the practice changing clinical trials in
advanced prostate cancer over the last 20 years. He has published over 600
peer reviewed articles, with an h-factor of over 120 and over 73,000 citations.
Dr. Saad’s research interests include novel therapeutics in prostate cancer and
molecular prognostic markers.

Vetenskaplig kommitté
Moderator

Prof. Henrik Grönberg, MD, PhD,
Överläkare
Medicinskt ansvarig
Prostatacancer Centrum
Capio S:t Görans Sjukhus

Dr Markus Aly, MD, PhD
Urolog, Urologenheten
Nya Karolinska
Universitetssjukhuset,
Stockholm

Dr Chunde Li, MD, PhD
Docent och överläkare,
Onkologenheten
Södersjukhuset,
Stockholm

Anmälan
Anmälan om deltagande, vare sig du är intresserad av att delta fysiskt eller via webinar, till
Emily Granell, Business Operations Specialist, på:
Email: egranell@its.jnj.com
Telefon: 073-091 09 85
Mer information gällande anslutning till mötet skickas ut när du har anmält intresse att delta.
Vi vill ha din anmälan senast tisdagen den 10 november.
Kom ihåg: deltagaren ansvarar själv för arbetsgivarens godkännande till deltagande i mötet.
För frågor eller mer information gällande mötet, vänligen kontakta:
Julia Rockberg, PhD, Medical Advisor Janssen
Email: jrockber@its.jnj.com
Telefon: 076-789 88 88
Vill du se symposiet i efterhand?

På grund av rådande omständigheter gällande COVID-19 kan mötesrelaterade förändringar ske.

Janssen-Cilag AB Box 4042, SE-169 04 Solna, Sweden
Tel +46 8 626 50 00, Fax +46 8 626 51 00, www.janssen.com/sweden
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Sekretessmeddelande: Janssen-Cilag AB bryr sig om din integritet och vill att du ska känna till hur vi samlar, använder och delar information. För att hantera vår profes
sionella relation med dig använder vi din information i enlighet med vår sekretesspolicy https://www.janssen.com/sweden/sekretesspolicy
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Är du föranmäld, oavsett om du valt att delta fysiskt eller via webinar, så har du även möjlighet att se den
inspelade versionen under en period om 30 dagar från det att symposiet ägt rum.

