
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

De fyra nordliga läkemedelskommittéerna inbjuder 
till 

 

Norrländska läkemedelsdagar 
 
 
 
 

7-8 februari 2017 
på 

Umeå Folkets Hus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

Tisdagen 7/2 

10:00 - 11:45   Vad kan vi äta egentligen? 

Moderator: Bertil Ekstedt, informationsläkare, läkemedelskommittén i Västerbotten 

 Födoämnesöverkänslighet hos barn och ungdomar  

Anna Winberg barnläkare/barnallergolog, Barn-och Ungdomskliniken, Norrlands 

Universitetssjukhus, Umeå 

 Celiaki och glutenkänslighet hos barn och vuxna 

Anna Myleus, forskare och ST-läkare i allmänmedicin, Umeå universitet 

11:45 - 12:45   Lunch 

12:45 - 14:30  Synen på hälsa och behandling ur kulturella aspekter  

Moderator: Kristina Seling, ordf. i läkemedelskommittén Region Jämtland Härjedalen 

 – Om jag ger dig två av mina gula tabletter, kan jag få en av dina röda tabletter!? 

Farhad Khaghani, verksamhetsansvarig, Interkulturell Kommunikatör, Grundutbildad KBT-

terapeut och sexualupplysare, Noaks Ark Småland & Halland 

 
14:30 - 15:00   Kaffe 

15:00 - 15:15  Allt du vill veta om läkemedel – ELINOR 

15:15 – 17:00 Hjärtsviktsbehandling – Int´ sviktar den 

Moderator: Bo Sundqvist, ordf. och informationsläkare, läkemedelskommittén i Västerbotten 

 Krister Lindmark, överläkare, kardiologen, Västerbottens läns landsting 

 Camilla Sandberg, sjukgymnast, hjärtcentrum, Västerbottens läns landsting  

 

 

19:00 Gemensam middag – Äpplet 



 

  

Onsdagen 8/2 

08:00 – 09:45 Ont det gör ont – Iatrogent läkemedelsberoende 

Moderator: Kristina Seling, ordf. i läkemedelskommittén Region Jämtland Härjedalen 

 Iatrogent opioidberoende vid behandling av långvarig smärta- förebyggande åtgärder och 

behandlingsmöjligheter 

Annica Rodin, överläkare, Smärtcentrum och Beroendepsykiatrin, Akademiska sjukhuset 

Uppsala 

09:45 - 10:15  Fika 

10:15 – 12:00 Parallella seminarier 

Alla föreläsningar genomförs i två omgångar så att alla har möjlighet att se två föreläsningar. 

Föreläsningarna hålls mellan 10.15 – 11.10 samt 11.20 – 12.15.  

 På upptäcktsfärd bland svampar och vaginoser – ett seminarium i öppenvårdsgynekologi 

Helena Blom, överläkare, kvinnokliniken Sundsvalls sjukhus, Landstinget Västernorrland 

 

 Depressionsbehandling / Suicidriskbedömning 

Hans Ericson, överläkare psykiater, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand 

 Att tänka på vid läkemedelsbehandling av barn 
Anders Rane, Sr Professor, specialist i klinisk farmakologi 

 Regelverk kring läkemedel t.ex. generikautbyte 
Linda Grahn, ordf. läkemedelskommittén Norrbotten, informationsapotekare 

12:00 - 13:00   Lunch 

13:00 – 15:00 Avslutande föreläsning 

 Nya liv i gamla läkemedel: kliniska observationer paras med ny vetenskap 

Ellen Vinge, Docent och specialist i klinisk farmakologi, ordf i Läkemedelskommittén 

Landstinget i Kalmar län 

 Rituximab vid MS - en Don Quijote’s kamp mot väderkvarnar? Och på vilken sida strider 

våra myndigheter? 

Anders Svenningsson, Professor i Neurologi, Danderyds Sjukhus 

 Avslut/diskussion/frågor 



 

  

 
 
 

Anmälan till Norrländska läkemedelsdagarna 2017 
 

För snabb och säker anmälan använd formulär på: 
 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b6b854f3c6f4 

 
 

Anmälan senast 2017-01-17 
 

Har ni frågor ställer ni dem enklast till: 
anmalan.kompetenscentrum@lvn.se 

 
Deltagaravgift: 

1500:- 
 

Hotellrum 
Boka ditt rum senast den 31 december 2016 

 
Vi samarbetar med BIG Travel grupp & konferens 

Bokning sker endast via nedanstående länk 
 

http://sv-se.invajo.com/event/bigtravel/hotellbokningf%C3%B6rkonferensdagarnaiume%C3%A5 
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