
Mellansvenskt 
läkemedelsforum

Online 4 februari 2021

Gemensam utbildningsdag 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 kan användas på ett rationellt sätt. Målet är bättre beslutsunderlag 
vid förskrivning.

Läkemedelsforum arrangeras av läkemedelskommittéerna i

Region Dalarna Region Värmland

Region Gävleborg Region Västmanland

Region Sörmland Region Örebro län

Region Uppsala



Målgrupp: Alla läkare, oavsett specialitet i Sjukvårdsregion Mellansverige/Uppsala-Örebros 
sjukvårdsregion.
Representanter från läkemedelsindustrin, medicintekniska företag, apoteksaktörer eller 
motsvarande kan inte beredas plats.

Utställning: Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebros sjukvårdsregion och inbjudna 
myndigheter.

Torsdagen den 4 februari 2021

Moderator Björn Ericsson
Specialist i allmänmedicin, ordförande läkemedelskommittén, Region Gävleborg

09.00 – 09.15 Välkommen

09:15 – 10.15 Hur effektiv är läkemedelsbehandling vid depression och ångest?
Henric Jansson, överläkare, projektledare, primärvården Region Dalarna

10.30 – 11.30 Hjärtsvikt – farmakologisk behandling
Christina Christersson, docent, överläkare, sektion hjärtsjukdomar, Akademiska Sjukhuset

11.30 – 12.30 Lunchpaus

12.30 – 13.30 Behandling med manligt könshormon – vad är evidensen?
Thord Rosén, docent, överläkare, endokrinsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

13.45 – 14.45 Coronapandemin – lokal hantering
Signar Mäkitalo, verksamhetschef/smittskyddsläkare, smittskydd/vårdhygien, Region 
Sörmland

15.00 Avslutning

Mentometer och frågor till föreläsarna

 Kongressen genomförs på grund av rådande pandemirestriktioner endast online via Zoom.

 Under kongressen kommer vi enbart att använda oss av digital teknik för kommunikation mellan 
föreläsare och åhörare, det gäller mentometerfrågor och frågor vid paneldiskussioner.

Anmälan och upplysningar

 Anmälan via www.regionorebrolan.se/lakemedelsforum.

 Omedelbart efter anmälan får du en bekräftelse att din anmälan har tagits emot.

 Det kommer att finnas en möjlighet att testa sin uppkoppling i förväg; en länk och en tidpunkt 
kommer i slutbekräftelsen ca två veckor innan via mejl med avsändaradressen 
kristoffer@jmgraphic.se. 

 Cirka en vecka före kongressen kommer sedan de definitiva länkarna för att delta i kongressen.

http://www.regionorebrolan.se/lakemedelsforum


Ordförande i läkemedelskommittéerna

Torbjörn Linde
Ordf LMK
Region 
Uppsala

Lars Steen
Ordf LMK
Region 
Sörmland

Maria 
Palmetun 
Ekbäck
Ordf LMK
Region Örebro
län

Tina Craaford
Ordf LMK
Region 
Värmland

Gunnar Domeij
Ordf LMK
Region 
Dalarna

Björn Ericsson
Ordf LMK
Region 
Gävleborg

Inge Eriksson
Ordf LMK
Region 
Västmanland

Anmälan till läkemedelsforum den 4 februari 2021

Online via Zoom från Conventum kongress, Örebro
Anmäl dig i första hand via www.regionorebrolan.se/lakemedelsforum senast fredag den 20 december 2020.

Deltagandet via Zoom

Deltagandet sker via Zoom. Du behöver inte ladda ner någon mjukvara utan deltagandet kan ske via webbklienten i 
browsern. Den fungerar bäst med en aktuell version av Firefox, Google Chrome och Chromium Edge, men fungerar 
även med begränsningar med aktuella versioner av Safari och Microsoft Internet Explorer.

Bekräftelse och avbokning

Deltagandet är kostnadsfritt för deltagaren och bekostas av de deltagande läkemedelskommittéerna.
Bekräftelse på din anmälan skickas när vi tagit emot din anmälan.
Avbokning sker via mail till wb@ellemkonferens.se.
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