SECOND ANNOUNCEMENT

Mötesplats Läkemedel
Inbjudan till informationsutbyte mellan SLK:s expertråd och läkemedelsföretag
Tisdag den 26 september 2017 på Norra Latin, Stockholm City Conference Center, Drottninggatan
71B. Anmälan sker via denna länk, med sista svarsdatum den 10 september. Notera att alla, såväl
SLL‐representanter som företagspersoner, anmäler deltagande och meddela om lunch önskas.
Stockholms läns läkemedelskommitté och LIF – de forskande läkemedelsföretagen bjuder in till
Mötesplats Läkemedel, ett organiserat informationsutbyte mellan läkemedelsföretag och vissa av
SLK:s expertråd. Med Mötesplats Läkemedel önskar vi skapa en tidseffektiv arena för kunskaps‐
utbyte om läkemedel genom 10 minuters enskilda möten mellan expertråd och läkemedels‐
företaget. De expertråd som deltar denna första gång har ett specifikt behov av mer information
om vissa indikationer och läkemedel.
Agenda tisdagen den 26 september

13.00 – 13.45
13.45 – 14.00
I anslutning

Enkel lunch serveras
SLK och LIF öppnar Mötesplats Läkemedel
Enskilda 10‐minutersmöten mellan expertråd eller hälso‐ och sjukvårds‐
förvaltningens samverkansgrupp för nya läkemedel och företag

Observera att möten med samverkansgruppen för nya läkemedel kan komma att schemaläggas både
under förmiddagen och under eftermiddagen. Efter anmälningstidens slut kommer ni att få besked
om tilldelade mötestider.
Inbjudan är öppen för alla läkemedelsföretag inklusive företag som inte är LIF‐medlemmar.
LIF informerar sin medlemskrets om dagen och SLK ansvarar för att nå ut till övriga intresserade
företag samt sin organisation. Företagen anmäler vilka expertråd de önskar träffa med maximalt
2 namngivna personer per företag och expertråd. Möjlighet finns också att i en ruta ställa frågor till
expertråden man önskar träffa. Vid möten med Hälso‐och sjukvårdsförvaltningens samverkansgrupp
för läkemedel tillåts maximalt 3 deltagare från företagen.
Detaljerad information om vilka tider som gäller för respektive möte med expertråden kommer efter
den 10 september. Expertråden kan också komma tillbaka med förtydliganden om vad man vill veta
mer om. Möteslokalerna har begränsad kapacitet, vilket gör att vi kan komma att behöva begränsa
deltagandet i den gemensamma öppningen.
Vänligen notera: Kontakt med SLK och dess expertråd med anledning av detta möte ska enbart ske
via anmälningslänken eller via pelle.nordlander@astrazeneca.com. Pelle svarar också på övriga
frågor. Det fastlagda programmet utgår ifrån ett önskemål från SKL vilket innebär att urvalet av
expertgrupper och frågeställningar är de som gäller inför mötet den 26 september 2017.
Mötesplats Läkemedel kommer att utvärderas. Vår förhoppning är att utvärderingen är positiv och
att mötet växer till nästa tillfälle.

Välkomna!
Gerd Lärfars
Ordförande SLK

Christina Karlsson
Ordförande LIF Stockholm

Expertråd

Frågeställning

Hjärt‐kärlsjukdomar

 Förmaksflimmerbehandling
 Hjärtsviktsbehandling

Luftvägs‐ och
allergisjukdomar
OBS!
Start från kl. 14.30

 Adrenalin‐pennor: Handhavande av autoinjektor. Information om
autoinjektorn studerats hos patienter av olika åldrar och
kroppsvikt? Leveranssäkerhet?
 Nasala steroider med eller utan antihistaminer (nasalt eller peroralt).
Effektskillnader? Prisskillnader?

Neurologiska
sjukdomar

 Generiska antiepileptika
 MS‐läkemedel

Plasmaprodukter och
vissa antitrombotiska
läkemedel

 LMH

Psykiatriska sjukdomar

 Nya antidepressiva läkemedel (Vortioxetin, Valdoxan) och deras plats i
terapin, information kring head‐to‐head jämförelser med andra äldre
läkemedel

Urologi samt
Onkologiska och
hematologiska
sjukdomar

 Prostatacancer

Hälso‐ och
 Presentera forskningsportfölj – produkter och väsentliga nya indikationer
sjukvårdsförvaltningens
som väntas finnas tillgängliga inom de närmaste tre åren. Jämför den
samverkansgrupp för
pipeline review som presenteras i samband med Horizon Scanning det så
nya läkemedel
kallade fyrlänssamarbetet.
OBS!
Troligen heldag

