Fyra myndigheter bjuder in till samtal

Välkommen till Läkemedelsriksdagen 2017

Hur värdesätter vi medicinska resultat?
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✚✚ Inledare Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
✚✚ Huvudtalare Guido Rasi, Executive Director of EMA, Europeiska
läkemedelsmyndigheten
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Initiativtagare

Läkemedelsverket ska tillse att den enskilde patienten
och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och
effektiva läkemedel. Myndigheten har även ansvar för
att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och
hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare
och produkter inom det medicintekniska området.
I uppdraget ingår tillståndsgivning till och tillsyn över
apoteksverksamheten i Sverige. Läkemedelsverket
arbetar inom EU tillsammans med övriga läkemedelsmyndigheter för att utveckla den europeiska produktkontrollen.

Socialstyrelsen är en statlig myndighet med en bred
verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och
sjukvård. Större delen av vår verksamhet är riktad till
personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa
områden. Vi arbetar bland annat med att ta fram
och utveckla statistik, regler, kunskap och stöd till
vården och omsorgen, följa upp och utvärdera hur
vården och omsorgen fungerar och pröva och utfärda
legitimationer.

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.

Hur värdesätter vi
medicinska resultat?
Årets Läkemedelsriksdag handlar om utmaningarna med
att värdera och prissätta läkemedel utifrån medicinska
resultat av behandlingen. Under dagen kommer vi att
diskutera europeiska och svenska utmaningar i värdering,
prioritering och användning av nya läkemedel. Har vi rätt
verktyg för bedömning och uppföljning? Kan de appliceras
på andra innovationer?
Läkemedelsriksdagen är sedan 2007 ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket (TLV). Myndigheterna har skapat ett forum
för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet.
Läkemedelsriksdagen arrangeras av Läkemedelsakademin.
Dagen genomförs med föredrag, paneldebatter och mentometeromröstningar.
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”Mesta möjliga hälsa för skattepengarna”
TLV beslutar om vilken tandvård, vilka läkemedel och
förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskydden.
Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler
för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn.
Susanna Axelsson
Generaldirektör
SBU

Generaldirektör
Läkemedelsverket

Generaldirektör
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Program

Målgrupp
Berörd personal och beslutsfattare i landsting samt
regioner, apotek- och läkemedelsföretag, universitet
och myndigheter, läkemedelskommittéer, brukare samt
patientföreningar.

Moderator: Ingrid Helander, Läkemedelsvärlden
08.45

Registrering och morgonkaffe

09.15

Välkommen!
Sofia Wallström, Generaldirektör, TLV, Stockholm

Programkommitté

09.25

Niklas Hedberg från TLV; Anna Ringborg och Sigurd Vitols
från SBU; Eva Nyman från Socialstyrelsen; Charlotte
Asker-Hagelberg från Läkemedelsverket; Susanna Eklund
från SKL; Annika Tengvall från Läkemedelsakademin

Inledning
Gabriel Wikström (S), Folkhälso-, sjukvårdsoch idrottsminister, Socialdepartementet,
Stockholm

10.00

Guido Rasi, Executive Director of the European
Medicines Agency.
EMA vision on drug development to meet
patients’ medical needs – how do we optimize
the process?

Deltagaravgift

10.30

Samtal Guido Rasi och Gabriel Wikström

11.00

Kaffe

11.30

Hälsoekonomiska grunder
Douglas Lundin, TLV

11.50

Håller läkemedlet vad det lovar?
Rolf Gedeborg, Läkemedelsverket; Sofie
Gustavsson, TLV; Maria Palmetun-Ekbäck, LOK;
Karolina Antonov, LIF; Gerd Lärfars, SKL och
Natalia Borg, Socialstyrelsen

12.45

Lunch

13.45

Vågar vi tala om prioriteringar?
Elisabeth Wallenius, Sällsynta diagnoser;
Lars Sandman, Linköpings universitet och
Ingemar Engström, Örebro universitet

14.45

Kaffe

15.15

Prissättnings- och finansieringsutredningen
Toivo Heinsoo, Regeringens särskilda utredare

15.35

Hur värdesätta och introducera medicinteknik?
Mats Bojestig, Region Jönköping och
Malin Blixt, TLV

16.0516.30

Sammanfattning och avslutning av dagens
moderator

(sekreterare).

Deltagaravgiften är 2.000 vid anmälan senast den 20 februari
och 2.400 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 21 mars 2017
på Norra Latin (aulan), City Conference Centre,
Drottninggatan 71B, Stockholm. Dagen startar kl 9.15
och slutar kl 16.30. Registrering från kl 8.45.

Bokningsvillkor

Anmälan görs via hemsidan lakemedelsakademin.se/lmr.
Antagning sker i den turordning anmälan inkommer.
Avbokning kan ske utan avgift fram till 30 dagar
före genomförandet. Därefter debiteras enligt våra
avbokningsregler. Avbokning ska ske skriftligt.

Upplysningar
Kontakta utbildningsledare Annika Tengvall,
annika.tengvall@lakemedelsakademin.se,
tel 08-723 50 47 eller projektadministratör Annette
Lindberg, annette.lindberg@lakemedelsakademin.se,
08-723 50 49.

Anmäl dig på lakemedelsakademin.se/lmr

B

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

Anmäl dig på
lakemedelsakademin.se/lmr

Box 1136, 111 81 Stockholm, Sweden
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