Läkemedelsdagar 2009-01-27 – 28

10:00-11:45 Kärlekens risker
Moderator: Eva Johansson, distriktsläkare, ordförande i
läkemedelskommittén, landstinget i Västernorrlands län
”Kärlekens risker” – ett tema som kommer att ta upp frågor som chlamydia –
svårstoppad epidemi; allmän barnvaccination mot HPV – vad säger SBU samt en
diskussion kring eventuellt samband mellan abortfrekvens och minskat p-piller
användande.
Docent Elisabet Nylander, NUS
Doktor Susanne Allander, Projektledare, SBU
Professor Viveca Odlind, Läkemedelsverket

11:45-13:00 Lunch
Restaurang Äpplet
13:00-14:30 Doktorn – läkemedelshjälte eller läkemedelsbov?
Moderator: Rune Dahlqvist, professor, ordförande i läkemedelskommittén,
landstinget i Västerbottens län
Många inläggningar på sjukhus beror på läkemedel - biverkningar, interaktioner måste det verkligen vara så? Är det doktorns fel, organisationens fel, brådskan eller
okunskap? Hur ser vi till ha rätt kunskap, bra förpackad, i rätt ögonblick?
Läkemedelsgenomgångar för äldre multisjuka - är vi på rätt spår eller är vi onödigt
sent ute?"
Eva Nilsson Bågenholm, ordf. i Läkarförbundet
Ylva Böttiger, docent i klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i
Huddinge

14:30-15:00

Kaffe

15:00-16:30 Nytt inom psykiatri och smärta
Moderator: Leif Rentzhog, informationsläkare, läkemedelskommittén,
landstinget i Västernorrlands län
SSRI ej bättre än placebo? Ifrågasatt slutsats av metaannalys.
Effekten av SSRI diskuteras med anledning av rapporter som ifrågasatt det kliniska
värdet vid måttligt svår depression.
Sten Thelander, psykiater och tidigare projektledare vid SBU
Nya läkemedel i smärtvården – behandling med pregabalin och duloxetin vid
smärta.
Över- eller underutnyttjande? Nya indikationer?
Per Hansson, professor och smärtforskare vid Karolinska Institutet
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Gångträning eller piller vid fönstertittarsjuka? Synpunkter på Pletal, nytt läkemedel
vid claudicatiosmärta.
Olov Rolandsson, forskare och allmänläkare i Umeå,

19:00 Middag
Restaurang Äpplet

Dag 2
8:30-10:00 Att bara nästan nå målet vid riskfaktorkontroll?

Är det alltid otillräckligt vid behandling av hypertoni och hyperlipidemi?
Moderator: Per Magnusson, distriktsläkare, ordförande i
läkemedelskommittén, Jämtlands läns landsting
Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning, institutionen för kliniska
vetenskaper, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Staffan Lindeberg, docent i allmänmedicin, institutionen för kliniska vetenskaper,
Lund

10:00-10:30 Kaffe
10:30-12:00 Diabetes
Moderator: Robert Svartholm, distriktsläkare, informationsläkare
läkemedelskommittén, Norrbottens läns landsting
Vilken är den springande punkten för primärvården? Här är ett axplock av frågor
som diskuteras under temat ”Diabetes”.
Nya diabetesläkemedel – vad tillför de?
Hur skaffar vi oss erfarenheter av de nya medlen på ett kostnadseffektivt sätt?
Vi ska individualisera behandlingen, och ta hänsyn till multisjuklighet och ålder
- och till vertikal prioritering ur befolkningsperspektiv. Passar våra gamla
patienter in i centrala vårdprogram och register?
Docent Rickard Malmström, klinisk farmakolog och överläkare Mats Palmér,
endokrinolog, Karolinska Universitetssjukhuset, diskuterar dessa frågor.
-

12:00-13:15 Lunch
13:15-15:00 Dolphins & Cows
Möjligheter/svårigheter att ta till sig och använda evidensbaserad medicin i det
kliniska arbetet.
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Neal Maskrey, Director of evidencebased therapeutics, National Prescribing Centre,
Liverpool

Anmälan till Norrländska läkemedelsdagar senast 200901-09 till: anmalan.kompetenscentrum@lvn.se
Deltar 27 januari

Deltar 28 januari

Deltar på middagen den 27
januari

Önskar eftermiddagsfika 28
januari

Speciella önskemål,
allergier etc.
Namn:
E-post:
Arbetsplats:

Deltagaravgift: 1000:Anmälan utan faktureringsadress, kostnadsställe eller ref kod returneras för
komplettering!
Gagna Ekonomi

JLL

Box 310
881 27 Sollefteå

Box 910
831 29 Östersund

Kostnadsställe:________________________

Kostnadsställe:_____________________

NLL

Apoteket AB

Box 511
961 28 Boden

Leverantörsfakturor
106 14 Stockholm

Kostnadsställe:________________________

Ref kod:____________________________

VLL

Annan:

Box 172
830 23 Hackås

Kostnadsställe: ________________________
Ref kod:_______________________________
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Hotellrum, bokas senast 9 januari:
Du själv bokar ditt hotellrum. Reserverade hotellrum finns tillgängliga på nedanstående hotell
fram till den 9 januari. Därefter kan vi inte garantera att rum finns på hotellet. När du
reserverar ditt hotellrum, uppge namn, faktureringsadress, kostnadsställe/ref kod samt
bokningskod enligt nedan.

• Hotell Winn, bokningskod 99320
http://www.winnhotell.se
Telefonnummer för bokning: 090-71 11 22

