I N V I TA S J O N

21. møte

Enuresedagen 2019
31. januar, Bristol, Oslo

Enuresedagen 2019
Ferring Legemidler AS har gleden av å invitere til
Enuresedagen 2019.
Flyreise
Ferring Legemidler AS organiserer reise og opphold for de som trenger det.
Vi tilpasser eventuell flyreise individuelt så snart du har meldt deg på.
Vi benytter lavprisbilletter som er knyttet direkte opp til møtet, og disse kan
ikke endres.
Ferring er klar over at praksis varierer når det gjelder dekning av kostnader til
denne type aktiviteter. Vi ber deg derfor gi beskjed om arbeidsgiver skal betale
for deltakelse og oppgi navn og adresse på mottaker av faktura.

Påmelding
Vennligst fyll ut og send inn vedlagte svarkort eller send svar med all
informasjon til invitasjon@ferring.com
Vi håper du har mulighet til å delta og ønsker tilbakemelding
innen 07. januar 2019.
Vi tar personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte.
For nærmere info se side 4.

Med vennlig hilsen
Ferring Legemidler AS

Siri Harket			

Key Account Manager

Anne M Lydersen Græsdahl
Business Unit Manager

PROGRAM
Hotell Bristol, Oslo
13.00 Registrering, rundstykker, kaffe/te, mineralvann
14.00 Velkommen
Siri Harket, Ferring Legemidler AS
Anna Bjerre, Norsk Enurese Forum
14.15 Når senga er våt og tårene triller.
Kommunikasjon med barn om skambelagte lidelser.
Tørr-trening i praksis.
Barnelege Bård Fossli Jensen, SomSagt
16.10 Pause med småmat
16.30 Nevrogen blære og tarm
Barnenevrolog Petra Aden, OUS
17.30 Siste nytt innen enurese
Norsk Enurese Forum
18.00 Påfølgende tapas

Programmet er utarbeidet i samarbeid med Norsk Enurese Forum.
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Vi tar personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte. Vi garanterer at dine
opplysninger kun blir lagret og brukt i forbindelse med din aktivitet med Ferring Legemidler AS. Ferring Legemidler AS
innhenter bare den type informasjon som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Vi er ansvarlig for at lagring og
behandling er i tråd med personopplysningsloven, og vil ikke selge eller utlevere dine opplysninger utover det vi er pålagt
ifølge norsk lov eller det som kreves for å gjennomføre aktiviteten (reisebyrå etc). Dersom du har spørsmål eller ønsker
innsyn i de personopplysningene vi har om deg eller ønsker disse rettet eller slettet fordi de er uriktige, kan du når som
helst kontakte oss. For ytterligere informasjon henviser vi til vår Personvernerklæring på en av våre nettsider. Ved å undertegne på dette skjemaet, samtykker du til at vi lagrer og behandler opplysningene i henhold til personopplysningsloven.
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