Mötesplats Läkemedel 2020

Inbjudan till informationsutbyte kring läkemedel den 10 september 2020 på
City Life, Sveavägen 63, Stockholm
För fjärde året i rad genomförs samarbetet Mötesplats Läkemedel, ett organiserat informationsutbyte
och strukturerat mötesformat med enskilda möten mellan läkemedelsföretag och Region Stockholms
läkemedelskommittés expertgrupper.
Syftet med dagen är att skapa en tidseffektiv arena för kunskapsutbyte om läkemedel och
läkemedelsbehandling. Läkemedel som kan komma ifråga är dels befintliga produkter som kan vara
aktuella för rekommendation, men också läkemedel som rekvireras eller berörs av upphandling. När det
gäller information kring pågående studier och utvecklingsområden så har Läkemedelskommittén i
Region Stockholm dessutom efterfrågat företag att delge sådan information vid detta tillfälle. Arenan
ska ses som ett grundutbyte av information inför kommande arbete.
Även i år önskar Region Stockholms läkemedelskommitté att företag i samband med anmälan aviserar
vilka frågor och agendapunkter som man vill lyfta vid mötet, med syfte att öka kvaliteten i
diskussionerna. Dessa uppgifter delges självklart enbart respektive önskad expertgrupp/företag.
Läkemedelskommitténs expertgrupper deltar, se bifogad lista.
Tidsschema torsdag 10 september 2020
Kl 10-17
Kl 12 -13

•
•
•
•

Enskilda 15-minutersmöten (5-10 min presentation, 3-8 min diskussion + 2 min för byte)
Enklare lunch/mingel (kaffe/frukt finns tillgängligt hela mötestiden)

Ett företagsmöte per expertgrupp (oavsett antal produkter och/eller indikationer)
Ett företagsmöte kring en nyhet med Arbetsgruppen för introduktion av nya läkemedel
5-10 min presentation, 3-8 min diskussion/frågor + 2 min för byte
Det finns tillgång till dataskärmar för presentation i varje konferensrum

Plats
Mötesplats Läkemedel genomförs på LIF/City Life (plan 1 – 3), Sveavägen 63, Stockholm
Anmälan
Anmälan görs i bifogad anmälningslänk senast den 10 maj 2020.

Läkemedelsföretagen utser en kontaktperson som anmäler deltagare här:
https://www.lyyti.fi/reg/Motesplats_Lakemedel__Lakemedelsforetag_2020_3058

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper anmäler sitt deltagande här:
https://www.lyyti.fi/reg/Motesplats_Lakemedel_10_september_2020__Expertgrupper_6986

Inbjudan är öppen för alla läkemedelsföretag. Max 2 personer/företag kan delta vid respektive
presentation för expertgrupp/arbetsgruppen. Tidschema presenteras den 12 juni och slutgiltig
information mailas ut den 3 september. Kontakt med läkemedelskommittén och dess expertgrupper ska
enbart ske via anmälningslänken.
Frågor besvaras av LIF Stockholms ordförande Per Grönberg (ordf.stockholm@lif.se) eller Dag
Larsson, LIFs kansli (dag.larsson@lif.se). Frågor kring schemaläggning och andra praktikaliteter tas
med Gunilla Wåhlander Kadmark, LIFs kansli (gunilla.wahlanderkadmark@lif.se).
Vissa expertgrupper bokas snabbt upp. Det kan bli föremål för lottning om mötestiderna blir fullbokade
och anmälan har gjorts innan sista anmälningsdag.
Varmt välkomna!

Gerd Lärfars
Ordförande Region Stockholms läkemedelskommitté

Per Grönberg
Ordförande LIF Stockholm

Deltagare:
Representanter från läkemedelsföretag
Medlemmar Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper
Tjänstemän med koppling till läkemedelsfrågor
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper
Cancersjukdomar
Endokrina sjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar
Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar
Koagulationssjukdomar och plasmaprodukter
Kvinnosjukdomar och förlossning
Lung- och allergisjukdomar (Information om produkter/indikationer som presenterats vid Expertgruppens hearing
tidigare under 2020 ska ej upprepas vid MPL 2020.)
Mag- och tarmsjukdomar
Medicinsk diagnostik (radiologiska läkemedel)
Nervsystemets sjukdomar
Njursjukdomar
Perioperativ medicin och intensivvård
Psykisk hälsa
Smärta och reumatiska sjukdomar
Sällsynta sjukdomar
Urinvägssjukdomar
Vaccinationer
Äldres hälsa
Ögonsjukdomar

Arbetsgruppen för introduktion av nya läkemedel
Gruppen består av representanter från Region Stockholms läkemedelskommitté, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Region Stockholms medarbetare i den nationella samverkansmodellen för
läkemedel. Arbetsgruppens uppdrag är att förmedla information mellan den nationella
samverkansmodellen för läkemedel och Region Stockholm samt anpassa och implementera nationella
rekommendationer.

