
 

 

Vårmöte om läkemedel i Region Östergötland 11 maj 2023 
Digitala enskilda möten 
 

 

Läkemedelskommittén i Region Östergötland tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen (Lif) 
bjuder in till Vårmöte om läkemedel. Vårmötet är en viktig del i att, på ett organiserat och tidseffek-
tivt sätt, utbyta information inför kommande arbete och revidering av regionens REK-lista. Om ex-
pertgrupperna finner det relevant kan även läkemedel för mer specialiserad användning i sjukvården 
vara aktuella för diskussion. Region Östergötland ger också i samband med mötet möjlighet för före-
tag att förutom befintliga produktdata delge information kring pågående studier och utvecklingsom-
råden. Mötet genomförs enskilt, konfidentiellt och digitalt. 
 
Nytt för år 2023 är möjligheten att boka möte med företrädare som arbetar med strategiska 
läkemedelsfrågor i regionen för att adressera frågor som är intressanta ur ett övergripande struk-
turellt hälso- och sjukvårdsperspektiv, t.ex. återbäring eller upphandling. Frågor kring enskilda 
produkter hanteras dock endast hos respektive expertgrupp. Möjlighet finns att träffa nedanstående 
expertgrupper (samtliga exkluderar cancerdiagnoser, vilka inte omfattas av Vårmötet) 
 

 Andningsorganen (inkl. anafylaxi) 

 Barn 

 Endokrinologi (inkl. hypertoni)  

 Gynekologi/Urologi  

 Hjärta/Kärl (inkl. blodfetter)  

 Hud  

 Infektion 

 Neurologi (inkl smärta) 

 Mage/Tarm 

 Psykiatri 

 Vacciner 

 Äldre
 

Anmälan: Företagen gör en anmälan om önskat deltagande senast fredag 10 mars via följande 
LÄNK. Vid anmälan anges agendapunkter (exempel: substansnamn, produktnamn, indikation, ny-
het eller frågeställning), vilka expertgrupper som företaget önskar träffa samt en kontaktperson. 
Information som delges hanteras konfidentiellt. Expertgruppen godkänner agendapunkterna. Om 
expertgruppen bedömer att punkterna inte är lämpliga för vårmötesformatet, eller faller utanför 
gruppens ansvars- eller kompetensområde, meddelas företaget. Läkemedelskommitténs ambition 
är i så fall att hitta alternativa former för fortsatt dialog.  

Genomförande: Dagen inleds med ett gemensamt digitalt introduktionsmöte där Region Östergöt-
land och Lif hälsar alla välkomna samt informerar om praktiska detaljer. Därefter vidtar digitala en-
skilda möten med expertgrupperna. Företagen erbjuds 13 minuter för presentation och diskussion 
per expertgrupp. I det fall endast ett fåtal företag anmäler sig till en expertgrupp kan mötestiden 
komma att utökas, detta meddelas i så fall i samband med bekräftelsen. Slutgiltigt schema samt lista 
över expertgruppernas deltagare skickas ut inför mötet. Observera att samtliga medlemmar i expert-
grupperna inte närvarar under dagen.   
 

För ytterligare information, kontakta Lifs kansli: Gunilla Wåhlander Kadmark (administrativa frågor, 
schema mm) via gunilla.wahlanderkadmark@lif.se eller Maria Fagerquist via maria.fagerquist@lif.se  

 
 

Med vänliga hälsningar 

 

Läkemedelskommittén i Region Östergötland Lif Sydost 
Christina Fischer, ordf Fredrik Ax, ordf 
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