
Mötesplats Läkemedel 23/3 och 28/3 2023 

__________________________________________________

Välkomna till Mötesplats Läkemedel 2023 – digitalt via Teams! 

För 7:e året i rad genomförs samarbetet Mötesplats Läkemedel, ett organiserat informationsutbyte och 
strukturerat mötesformat där enskilda möten mellan läkemedelsföretag och Region Stockholms 
läkemedelskommittés expertgrupper genomförs. Syftet med dagen är att skapa en fokuserad och 
tidseffektiv arena för kunskapsutbyte om läkemedel och läkemedelsbehandling.  

Denna gång träffas expertgrupperna för: 

Övriga expertgrupper - digitalt via Teams den 23/3 

Cancersjukdomar och Psykisk hälsa - digitalt via Teams den 28/3 

Läkemedel som kan komma i fråga är befintliga behandlingar, såväl recept- som rekvisitionsläkemedel, 
men även behandlingar som ännu inte har introducerats. Expertgrupperna är i stor utsträckning 
intresserade av information kring läkemedel som ännu ej är registrerade. Mötesplats Läkemedel är ett 
bra tillfälle att delge information kring pågående studier och utvecklingsområden. 

Vid anmälan till Mötesplats Läkemedel ska läkemedelsföretaget utförligt ange vad det avser ta upp vid 
tillfället. Expertgrupperna kommer sedan att utifrån anmäld agenda ha möjlighet att bedöma värdet i 
innehållet och i vissa fall prioritera bland inkomna anmälningar eller inkomma med önskemål om 
agendapunkter till läkemedelsföretagen. Expertgrupperna kan även återkomma till företaget med 
önskemål om annat ämne. Observera att alla handlingar som skickas till Region Stockholm inför och 
efter Mötesplats Läkemedel utgör offentliga handlingar. Arenan ska ses som ett grundutbyte av 
information inför kommande arbete.  

Mötesplats Läkemedel genomförts även denna gång som ett digitalt forum! 

Alla möten hålls via Teams och längden är densamma som tidigare år; 13 minuter för presentation/ 

diskussion samt två minuter för byte. Planera mötestiden så att rimlig tid finns för diskussion.  

Det finns ett önskemål från Expertgruppernas medlemmar att fokusera presentationen på 

behandlingen och dess effekter, inte diagnosområdet, och därigenom få mer tid till diskussion. 

Var noga med era hålltider! 

All information gällande Mötesplats Läkemedel kommer att skickas till kontaktpersonen från respektive 

företag. När det är dags kommer kontaktpersonen att få alla Teamslänkar och ombeds att 

vidarebefordra dessa till rätt grupp inom företaget. Länken kommer som en kallelse i Outlook.    

Det hålls två introduktionsmöten via Teams (kl 9:45 samt 12:45 à 15 min) där Region Stockholm och 

Lif hälsar alla välkomna samt informerar om det praktiska. Även här får kontaktpersonen i uppgift att 

vidarebefordra länken till sina medarbetare. Vänligen, försök finna tid att vara med på ett av dessa 

möten. 

Expertgruppsledamöterna respektive företagsrepresentanterna har som val att endera sitta 

tillsammans eller enskilt. Kameran ska vara på i görligaste mån. Om något inte fungerar, med t ex 

länkarna under mötet, kommer Gunilla Wåhlander Kadmark (och några personer till som meddelas 

senare) på Lifs kansli att vara tillgängliga hela dagen på telefon och mail.  

ATT TÄNKA PÅ 

• Sätt på kameran och håll tiderna

• Fokusera på en eller två behandlingar och tänk på nyhetsvärdet

• Mötesplats Läkemedel syftar till kunskapsutbyte om läkemedel och läkemedelsbehandling, processfrågor hör inte hemma här

• Exakt tidshorizont (12 eller 18 mån) är mindre intressant, välj det ni tror har störst nyhets- och medicinskt värde



För er egen skull – testa er utrustning innan mötet och ring/skicka ett sms direkt om något inte 

fungerar. 

Med vänliga hälsningar 

Åsa Derolf Susanne Haglund 

Ordförande, Region Stockholms läkemedelskommitté Ordförande Lif Stockholm 

De expertgrupper företagen har möjlighet att anmäla sig till är följande: 

EXPERTGRUPP: 

• Cancersjukdomar – OBS 28/3

• Endokrina sjukdomar

• Hjärt- och kärlsjukdomar

• Hud- och könssjukdomar

• Infektionssjukdomar

• Koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

• Kvinnosjukdomar och förlossning

• Lung- och allergisjukdomar

• Mag- och tarmsjukdomar

• Nervsystemets sjukdomar

• Njursjukdomar

• Perioperativ vård och intensivvård

• Psykisk hälsa – OBS 28/3

• Smärta och reumatiska sjukdomar

• Urinvägssjukdomar

• Vaccinationer

• Äldres hälsa

• Ögonsjukdomar

• Arbetsgruppen för introduktion av nya läkemedel

Gör anmälan så snart som möjligt genom nedan länk. Sista anmälningsdag är 27 januari. 

Anmälningslänkar:  

23/8 – Övriga expertgrupper: 

Mötesplats Läkemedel 23 mars 2023 - Läkemedelsföretag (lyyti.fi) 

28/3 – Expertgrupp Cancersjukdomar och Psykiska sjukdomar 

Mötesplats Läkemedel 28 mars 2023 - Läkemedelsföretag (lyyti.fi) 

För administrativa frågor, schema mm: 

Gunilla Wåhlander Kadmark, VD-assistent Lifs kansli; gunilla.wahlanderkadmark@lif.se 

Mobil: 072-234 66 90 

För företagsspecifika frågor: 

Maria Fagerquist, Sakkunnig Policy Lifs kansli; maria.fagerquist@lif.se 

Mobil: 0706-85 37 30 

För allmänna frågor: 

Susanne Haglund, Ordförande Lif Stockholm; ordf.stockholm@lif.se 

Linda Stalpe, Vice ordförande Lif Stockholm; vordf.stockholm@lif.se 

https://www.lyyti.fi/reg/Motesplats_Lakemedel_23_mars_2023__Lakemedelsforetag_3912
https://www.lyyti.fi/reg/Motesplats_Lakemedel_28_mars_2023__Lakemedelsforetag_2195
mailto:gunilla.wahlanderkadmark@lif.se
mailto:maria.fagerquist@lif.se
mailto:ordf.stockholm@lif.se
mailto:vordf.stockholm@lif.se

