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15.30-16.00

16.00-16.05

16.05-16.15 
 
16.15-16.45

 
16.45-16.55

16.55-17.20

17.20-17.30

17.30-18.00 
 
 
18.00-18.10

18.10-18.55 

18.55-19.05

19.05-19.20

19.20-19.45

19.45-19.55

19.55-20.00

20.00-

Ankomst, registrering og kaffe

Velkommen (LEO Pharma)

Oplæg til dagens program og præsentation af speakers (Chairmen)

Psykisk co-morbiditet og stigmatisering ved atopisk eksem 
(Christian Vestergaard, AUH)

Spørgsmål fra salen 

Ny biologisk behandling til AD (Bo Bang, LEO Pharma)

Kort pause

Hvilken rolle vil kunstig intelligens spille i fremtidens dermatologi? 
(Kenneth Thomsen, AUH) 

Spørgsmål fra salen (Chairmen)

Compassionomics - gavnlige effekter i vores kliniske dagligdag 
(Anette Bygum, Kolding) 

Spørgsmål fra salen (Chairmen)

Kort pause

Nocebo effekt og framing i dermatologien (Jesper Elberling, GEN)

Spørgsmål fra salen (Chairmen)

Opsummering og afrunding

Middag

Vel mødt i august...

Dato:
Sted:

Arrangementet er anmeldt til ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) inden arrangementets afholdelse. 
LEO Pharma opfatter arrangementet som værende i overensstemmelse med reglerne på området, selv om 
arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.

Dato:
Sted:

Deadline:

Med venlig hilsen

Heidi Holmstrup
Senior Medical Advisor

Kristina Powell
Key Account Manager
M: 40 56 25 73
KPOSE@leo-pharma.com

Stig Just Madsen
Key Account Manager
M: 28 12 45 47
STJMA@leo-pharma.com

Onsdag den 18. august 2021 kl. 16.00 - 20.00 med efterfølgende middag
Scandic Kødbyen, København V

Torsdag den 19. august 2021 kl. 16.00 - 20.00 med efterfølgende middag
Scandic Aarhus City, Aarhus C

Tilmelding senest onsdag den 4. august 2021
NB: Kommer du fra OUH, vil der være en egenbetaling på 500,- dkr.

Anette Schaumann
Nordic Patient Solution Manager 

Tilmelding:

Skarpt sind - sund hud

Vil vores kliniske intelligens i fremtiden skærpes ved brug af kunstig intelligens, træning i 
compassion og bedre forståelse for patientens sind?

Store teknologiske fremskridt, herunder udvikling af kunstig intelligens, ser ud til at ville trans-
formere fremtidens sundhedsvæsen. Den elektroniske patientjournal har forlængst holdt sit 
indtog, patienter kan kommunikere elektronisk, anvende app’s og finde information på sund-
hed.dk og diverse hjemmesider.

Ud over at forstå og integrere de nye teknologier i lægefaget, skal vi som læger være 
opmærksomme på at bevare den menneskelige faktor i patientmødet.

I dette symposium vil vi ud over kunstig intelligens sætte omsorg, psykologi, mental sundhed 
samt det kommunikative og empatiske samspil mellem læge og patient på dagsordenen. 

Mødet vil blive faciliteret af vores to chairmen Hans Lomholt og Jesper Elberling.

Via e-mail til Kristina Powell: KPOSE@leo-pharma.com

Angiv venligst følgende informationer:
• Navn og arbejdssted
• Hvilket af de to symposier, du ønsker at deltage i
• Hvor vidt du deltager ved den efterfølgende middag 
• Anfør også hvis du fx er vegetar eller har allergier, vi skal tage hensyn til



LEO Pharma AB
Box 404 | Hyllie Stationsväg 42 | SE-201 24 Malmö
Tel: +45 70224911 | Fax: 040-352275
info.dk@leo-pharma.com | www.leo-pharma.dk
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