
Mötesplats Läkemedel 2018
Inbjudan till informationsutbyte kring läkemedel

För andra året genomförs Mötesplats Läkemedel, ett organiserat informationsutbyte och strukturerat 
mötesformat med enskilda möten mellan läkemedelsföretag och Stockholms läns läkemedelskommittés 
expertråd. Mötesplats Läkemedel är ett samarbete mellan Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) 
och LIF – de forskande läkemedelsföretagen. 

SLK:s 21 expertråd deltar, se nästa sida. Företagen anmäler produkt/er och indikation/er som de önskar ta upp med res-

pektive expertråd för ett grundutbyte av information inför kommande arbete. Utöver produktdata inom godkänd SmPC 

ges möjlighet att informera kring pågående studier och utveckling som kan komma att bli underlag för marknadsföring 

inom det närmaste året.

Samverkansgruppen för nya läkemedel deltar och välkomnar företagen att presentera en pipelineprodukt, dvs ett läke-

medel som beräknas bli aktuellt för marknadsföring i Sverige inom de närmsta två till tre åren. Det kan t ex gälla en ny 

substans, ny indikation för befi ntligt läkemedel, biosimilar eller vaccin.

Tidsschema onsdag 12 september

12.00 – 13.00 Enklare lunch serveras

13.00 – ca 17.00  Enskilda 15-minutersmöten mellan expertråd och företag

• Ett företagsmöte per expertråd (oavsett antal produkter och/eller indikationer)

• Ett företagsmöte kring en nyhet med Samverkansgruppen för nya läkemedel.

• 10 min presentation (företag) och 3 min för frågor/diskussion. Totalt 13 min/möte + 2 min för byte.

I de fall tillgänglig tid för enskilt expertråd inte är tillräcklig för samtliga intresserade företag kan tiden för presentation 

och diskussion kortas.

Plats

Mötesplats Läkemedel genomförs på City Life – Konferens och möten, Sveavägen 63.

Anmälan

Sista svarsdatum torsdag den 24 maj 2018. Expertråd / SLL-personal anmäler sig via denna länk. Företagsrepresentanter 

anmäler sig här. Inbjudan är öppen alla läkemedelsföretag. Max 2 personer per företag kan delta vid respektive presen-

tation för aktuellt expertråd/samverkansgruppen. 

Tidschema presenteras den 20 juni och ev. kompletterande information kommer senast den 5 september 2018. 

Kontakt med SLK och dess expertråd ska enbart ske via anmälningslänken. Frågor besvaras av Pelle Nordlander 

(Ordförande LIF Stockholm) pelle.nordlander@astrazeneca.com.

Välkomna!

Rickard Malmström Pelle Nordlander
Tf ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté  Ordförande LIF Stockholm 

https://www.lyyti.fi/reg/Motesplats_Lakemedel_12_september_2018_6739
https://www.lyyti.fi/reg/Motesplats_Lakemedel_12_september_2018__SLLanstallda_1761


Deltagare

Representanter från läkemedelsföretag

Medlemmar Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd

Tjänstemän med koppling till läkemedelsfrågor

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd

Allmänmedicin

Analgetika och reumatologiska sjukdomar

Anestetika, vätsketerapi och nutrition

Endokrinologiska och metabola sjukdomar

Gastroenterologiska sjukdomar

Geriatriska sjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar

Hud- och könssjukdomar

Infektionssjukdomar

Luftvägs- och allergisjukdomar

Medicinska njursjukdomar

Neurologiska sjukdomar

Obstetrik och gynekologi

Onkologiska och hematologiska sjukdomar

Plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel

Psykiatriska sjukdomar

Radiologiska läkemedel

Särläkemedel

Urologi

Vaccinationer

Ögonsjukdomar

Samverkansgruppen för nya läkemedel 

Gruppen består av representanter från Stockholms läns läkemedelskommitté, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt 

Stockholms läns landstings medarbetare i den nationella samverkansmodellen för läkemedel. Samverkansgruppens 

uppdrag är att förmedla information mellan den nationella samverkansmodellen för läkemedel och Stockholms läns 

landsting samt anpassa och implementera nationella rekommendationer.

 


