Fyra myndigheter bjuder in till samtal

Välkommen till Läkemedelsriksdagen 2013

Barn och läkemedel
– Utmaningar och möjligheter

5 mars 2013
City Conference Center/
Folkets hus, Stockholm
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Anmäl dig redan idag till Läkemedelsriksdagen 2013 på
www.lakemedelsakademin.se/LMR.

Initiativtagare:

Arrangör:

För ökad kunskap om läkemedel

Initiativtagare

Barn och läkemedel
– Utmaningar och möjligheter

Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll
av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Verkets uppgift är att se till att den enskilde patienten,
hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång
till säkra och effektiva produkter och att dessa används
ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Läkemedelsverket
är en av de ledande myndigheterna inom EU och arbetar
tillsammans med övriga EU-myndigheter för att driva och
utveckla den europeiska produktkontrollen.

Årets riksdag handlar om Barn och läkemedel –
Utmaningar och möjligheter.Läkemedelsriksdagen
är sedan 2007 ett årligt återkommande evenemang
på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen,
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
och Statens beredning för medicinsk utvärdering
(SBU). Myndigheterna har skapet ett forum för
diskussion och debatt med viktiga aktörer på
läkemedelsområdet.

SBU har regeringens uppdrag att utvärdera olika
metoder i vården ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt,
etiskt och socialt perspektiv. SBU:s rapporter ska visa
på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag – evidens
– om nytta, risker och kostnader som är förknippade
med olika åtgärder. SBU beskriver alltså vilka metoder
som sammantaget gör störst nytta och minst skada,
och pekar på bästa sättet att hushålla med vårdens
resurser. SBU ska också identiﬁera metoder som
används men som inte gör nytta, inte har studerats
eller som inte är kostnadseffektiva.

TLV är en myndighet som beslutar om vilka tandvårdsåtgärder, läkemedel och förbrukningsartiklar som ska
ingå i högkostnadsskydden. TLV bidrar också till god
service och tillgänglighet på apotek. Myndighetens mål
är att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna.
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Socialstyrelsen har många olika uppgifter inom
områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård,
hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. Större delen
av verksamheten är riktad till personal, ansvariga och
beslutsfattare inom de områden som nämndes ovan.
Socialstyrelsen samlar in, sammanställer, analyserar
och förmedlar kunskap, tar fram normer baserade på
lagstiftning och kunskap, utövar tillsyn för att se till att
normerna följs och för att minimera risker samt utför
andra myndighetsuppgifter som till exempel att
ansvara för hälsodataregister och officiell statistik.
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Läkemedelsriksdagen arrangeras av
Läkemedelsakademin. Dagen genomförs med
föredrag och paneldebatter.
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Program

Målgrupp
Beslutsfattare och informatörer samt berörd vård- och
omsorgspersonal från kommun och landsting, apotekoch läkemedelsföretag, universitet och myndigheter,
skolhälsovård, läkemedelskommittéer/råd, hälsoekonomer
samt patientföreningar.

Dagens moderator: Gisela Dahlquist, Umeå Universitet,
Umeå
09.15

Välkomna!
Christina Åkerman, Generaldirektör,
Läkemedelsverket, Uppsala

09.25

Inledning
Göran Hägglund, Socialminister,
Socialdepartementet, Stockholm

10.00

Barns användning av läkemedel
 Kan EU-lagstiftningen öka tillgången på
barnanpassade läkemedel?
Viveca Odlind, Läkemedelsverket, Uppsala
 Hur används läkemedel på barn i Sverige?
Elin Kimland, Läkemedelsverket, Uppsala
 Etiska aspekter på odokumenterad behandling av barn i Norge
Trond Markestad, Universitetet i Bergen, Norge

11.00

Kaffe

11.30

Långtidsuppföljning av läkemedelsbehandling
till barn
 Vilka frågor kan registerstudier besvara?
Måns Rosén, SBU, Stockholm
 ADHD-behandling
Linda Halldner-Henriksson, KI, Stockholm
 Cystisk ﬁbros
Birgitta Strandvik, Novum, KI, Stockholm
 Läkemedelsbehandling av gravida kvinnor
Helle Kieler, KI, Stockholm

12.30

Lunch

13.30

Utveckling av läkemedel till barn
 Läkemedelsindustrins perspektiv
Richard Bergström, EFPIA, Bryssel, Belgien
 Kan en behandling få kosta hur mycket
som helst?
Niklas Hedberg, TLV, Stockholm
 Diskussion tillsammans med
Christina Åkerman, Generaldirektör,
Läkemedelsverket, Uppsala

14.30

Kaffe

15.00

Nationellt kunskapsstöd för barns läkemedel
 Hur kan den praktiska, kliniska vardagen
underlättas?
Synnöve Lindemalm, Astrid Lindgrens
Barnsjukhus, Stockholm
 Struktur och legala aspekter
Mikael Hoffmann, Nätverk för läkemedelsepidemiologi (NEPI), Linköping
 Vem ska förvalta informationen?
Christophe Pedroletti, Akademiska sjukhuset,
Uppsala

16.00

Piller i pannkakor och pasta
 Utmaningen i att få medicinen barnanpassad.
Pernilla Båtsby, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
 Säkra läkemedel till barn
Per Nydert, Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Stockholm

16.3016.45

Sammanfattning och avslutning av dagens
moderator

Programkommitté
Susanne Allander, Läkemedelsverket; Viveca Odlind,
Läkemedelsverket; Elin Kimland, Läkemedelsverket;
Maarten Sengers, Socialstyrelsen; Pär Alexandersson,
Socialstyrelsen; Martin Forsberg, TLV; Ulf Jansson, SBU;
Bo Claesson, SKL; Lars Lööf, LOK; Annika Tengvall,

Läkemedelsakademin (sekreterare).

Deltagaravgift
Deltagaravgiften är 1.600 kronor vid anmälan senast den
4 februari och 1.900 kronor efter detta datum. För mer
information, se hemsidan www.lakemedelsakademin.
se/LMR. Avgiften inkluderar kaffe och lunch. Priser exkl.
moms.

Tid och plats
Läkemedelsriksdagen genomförs den 5 mars 2013 på
City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.
Dagen startar kl 9.15 och slutar kl 16.45. Registrering från
kl 8.30.

Anmälan, bekräftelse, avbokning
Anmälan görs via hemsidan www.lakemedelsakademin.
se. Antagning sker i den turordning anmälan inkommer.
Avbokning kan ske utan avgift fram till 30 dagar
före genomförandet. Därefter debiteras enligt våra
avbokningsregler. Avbokning skall ske skriftligt.

Upplysningar
Kontakta utbildningsledare Annika Tengvall,
annika.tengvall@lakemedelsakademin.se,
tel 08-723 50 47 eller projektadministratör Kia Olsson,
kia.olsson@lakemedelsakademin.se , 08-723 50 51.

Please register at: www.lakemedelsakademin.se

B

Sverige
Porto betalt
Port payé

Påverka riksdagen genom att
maila frågor och synpunkter till
annika.tengvall@lakemedelsakademin.se

Please register at:

www.lakemedelsakademin.se/LMR

Box 1136, 111 81 Stockholm, Sweden

