
Mellansvenskt 
läkemedelsforum
Gemensamma utbildningsdagar för läkare

Korta föredrag som utifrån aktuell evidensbaserad kunskap 
besvarar kritiska frågor av praktiskt värde för vården.
Vi belyser och diskuterar hur och när läkemedel bör 
användas på ett rationellt sätt. Målet är bättre besluts-
underlag vid förskrivning.
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 Målgrupp: 
 

Alla läkare, oavsett specialitet i Sjukvårdsregion Mellansverige.

 Utställning: Läkemedelskommittéerna i Sjukvårdsregion Mellansverige och 
inbjudna myndigheter.

Onsdagen den 1 februari
Moderator Sofie Näslund och Björn Ericsson

09.15 – 10.15 Registrering, kaffe

10.15 – 10.30 Välkommen

10.30 – 12.00 Gikt i primärvården – diagnostik och 
behandlingsrekommendationer

Anna Svärd, överläkare, reumatologen, Falu lasarett

Mats Dehlin, överläkare, reumatologen, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Läkemedel och miljö

Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi och föreståndare för 
Centrum för antibiotikaresistensforskning, Göteborgs Universitet

14.30 – 15.00 Kaffe

15.00 – 16.00 Marknadsföring av diagnoser – exempel från en pågående kampanj
om obesitas

David Gyll, ST-läkare i allmänmedicin, Svartbäckens vårdcentral, 
Uppsala

Staffan Svensson, distriktsläkare och klinisk farmakolog, Hjällbo 
vårdcentral, Göteborg

16.00 – 17.00 Äldre och polyfarmaci

Ylva Böttiger, överläkare och klinisk farmakolog, klinisk farmakologi, 
Universitetssjukhuset i Linköping

18.30 Middag – Karlstad CCC



Torsdagen den 2 februari
Moderator Sofie Näslund och Björn Ericsson

08.00 – 09.30 Diabetes – en uppdatering avseende farmakologisk behandling

Erik Schvarcz, överläkare, endokrinologi – och diabetesmottagningen,
Universitetssjukhuset Örebro

Stefan Jansson, distriktsläkare, Brickebackens vårdcentral, Örebro

09:30 – 10.00 Kaffe

10.00 – 12.00 Hjärta-kärl

Blodfetter – nytt o gammalt om lipidbehandling

Kristina Hambraeus, överläkare, kardiologkliniken, Falu lasarett

Hjärtsvikt – kan vi göra mer och bättre?

Christina Christersson, överläkare, kardiologkliniken, Akademiska 
sjukhuset Uppsala

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14:15 Vad får ett liv kosta? Etiska dilemman

Lars Sandman, professor, föreståndare för Prioriteringscentrum, 
Linköpings universitet

Maria Palmetun Ekbäck, överläkare, Läkemedelscentrum 
Universitetssjukhuset Örebro, ledamot NT-rådet

14:15 – 15:15 HIV – vad varje doktor behöver veta

Robin Razmi, infektionsläkare, Infektionskliniken Gävle Sjukhus

15:15 Avslutning

Mentometer och SMS-frågor via mobiltelefoni

► Under kongressen kommer vi enbart att använda oss av digital teknik via mobiltelefon för kommunikation 
mellan föreläsare och åhörare, det gäller mentometerfrågor och SMS-frågor vid paneldiskussioner. Du ansvarar
själv för att ta med mobiltelefon för att kunna delta i detta. 

► Glöm dock inte att sätta mobilen på ljudlöst läge!

Anmälan och upplysningar
► Anmälan via www.regionorebrolan.se/lakemedelsforum

► Kongressen kostar 2 000 kronor för två dagar, 1200 kr om du enbart önskar delta en dag.

► Frågor om hotellrum, resor etc: Wencke Bjursten, wb@ellemkonferens.se eller telefon 0709-36 90 92

Bekräftelse, avbokning och fakturering
► Bekräftelse på din anmälan och eventuell hotellbokning skickas när vi tagit emot din anmälan. 

► Faktura på kursavgiften samt eventuell hotellbokning skickas i december. 

► Avbokning sker till Ellemkonferens wb@ellemkonferens.se. Du kan kostnadsfritt avboka dig från kongressen 
till och med 31 december, därefter faktureras hela beloppet.
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