
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

De fyra nordliga läkemedelskommittéerna 
inbjuder till 

 

Norrländska läkemedelsdagar 
 
 
 
 

6-7 februari 2018 
på 

Umeå Folkets Hus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

Tisdagen 6/2 

10:00 - 11:45   Typ-2 diabetes – Bota eller behandla? 

Moderator: Bo Sundqvist, distriktsläkare och ordf. Läkemedelskommittén i Västerbotten 

 Typ-2 diabetes – Bota eller behandla? 

Julia Otten, överläkare, medicincentrum, Västerbottens läns landsting 

 

11:45 - 13:00  Lunch 

 

13:00 - 14:15  Överviktig eller underviktig? Jätteviktigt! 
Maria Alsén Lindström, familjeläkare, ordf. Läkemedelskommittén Västernorrland 

 Obesitaskirurgi – har den någon framtid? 

Arthur Jänes, M:D;PhD, Överläkare, SÖL ÖGI & Trauma Kirurgi, Länssjukhuset, 

Västernorrland 

 Den undernärda äldre patienten 

Eva Oskarsson, överläkare och geriatriker, rehabiliteringskliniken Länssjukhuset 

Västernorrland 

 Hur pratar vi vikt med våra patienter – en pedagogisk modell 

Antonio Moraitis, ST-läkare anestesikliniken, Länssjukhuset Västernorrland 

 
14:30 - 15:00  Kaffe 

 

15:00 – 16:45 Funktion och inflammation vid digestion 

Moderator: Bertil Ekstedt, distriktsläkare, läkemedelskommittén i Västerbotten 

 Funktionella magtarmsjukdomar – aktuella behandlingslinjer 

Bodil Ohlsson, professor & överläkare vid internmedicinska kliniken, Skånes 

universitetssjukhus samt specialist i gastroenterologi och medicin 

 Inflammatoriska tarmsjukdomar och mikroskopisk kolit 

Johan Bohr, docent & överläkare, gastrosektionen, medicinkliniken, Örebro 

universitetssjukhus 

 

19:00 Gemensam middag – Äpplet 



 

   

Onsdagen 7/2 

08:00 – 09:45 Hjärta-kärl – klok läkemedelsbehandling på sikt  

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

 Statiner, när ska vi börja och sluta och allt där emellan  

Jan Håkansson, distriktsläkare, Krokoms vårdcentral, Hedersdoktor med fak, Umeå 

universitet 

 Medicinsk sekundärprevention efter stroke/TIA – vilka läkemedel? Till vilka? När ska 
de sättas in? Hur länge ska de ges? 
Per Wester, professor Umeå universitet och Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus, 
faktagruppsordförande i Socialstyrelsens Nationella strokeriktlinjer 
 

9:45 - 10:15    Fika 

 

10:15 – 12:15 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.  

Lokaler för respektive parallellt seminarium meddelas i din kallelse. 

 Läkemedel och njuren – praktisk vardagsnefrologi 

Gunnar Johansson, överläkare, medicincentrum, Örnsköldsvik, Region Västernorrland samt 

specialist i allmän internmedicin och medicinska njursjukdomar 

Moderator: Maria Alsén Lindström, familjeläkare, ordf. Läkemedelskommittén 

Västernorrland 

 Läkemedel och kön/genus 

Linnéa Karlsson Lind, Apotekare vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholm läns 

landsting samt doktorand vid Karolinska institutet 

Moderator: Linda Grahn, ordf. Läkemedelskommittén Norrbotten, informationsapotekare 

 Vad bör alla läkare känna till om biverkningar hos patienter med biologiska läkemedel? 
Stefan Engstrand, överläkare, Reumatologiska kliniken, Västerbotten 
Moderator: Kristina Seling, ordf. i Läkemedelskommittén Region Jämtland Härjedalen 

 

12:00 - 13:00  Lunch 

 

13:00 – 15:00          Avslutande föreläsning 

Hjärnstark 

Anders Hansen, överläkare i psykiatri, författare till böckerna ”Hälsa på recept” och 

”Hjärnstark” 

  



 

   

 
 
 

Anmälan till Norrländska läkemedelsdagarna 2018 
 

För snabb och säker anmälan använd formulär på: 
 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=66e0369fccd6 
 

Anmälan senast 2018-01-16 
 

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

 
Deltagaravgift: 

1500:- 
 

Hotellrum 
Boka ditt rum senast den 5januari 2018 

 
Vi samarbetar med BIG Travel grupp & konferens 

Bokning sker endast via nedanstående länk 
 

https://invajo.com/l/w5EqMeVcNj 
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