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Vision 2025:

Läkemedel i
miljön är inte
längre ett problem

Uppsa2.0l7a
2018.0

Hur vill vi göra?

Regioner och landsting i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och
läkemedelsindustriföreningen bjuder tillsammans in till en heldag i visionens
tecken – hur löser vi problemen med läkemedel och miljö till år 2025?
Den 7 februari klockan 10–16. Fika och registrering från 9.30.
Grönwallsalen, ingång 70 Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Anmä
Seminariet vänder sig till politiker, förskrivare, läkemedelskommittéer,
läkemedelsindustrin, berörda myndigheter, apotek, patientföreningar,
miljöansvariga i kommun och landsting/regioner, och andra som vill
göra skillnad i frågan om läkemedel och miljö. Fika och lunch ingår.
TILLVERKNING – I en global
värld finns ett tydligt fokus att
hitta en mer hållbar läkemedels
användning ur flera aspekter.
Hur kan vi skapa framtidens
hållbara läkemedelskedja från
fabriken till användaren? Under
denna del kommer vi bland annat
att diskutera om det finns gröna
läkemedel och vad som inne
fattas i det – allt från fabriker utan
utsläpp till eldrivna självkörande
lastbilar och patienter som får rätt
läkemedel i rätt tid.
Kia Salin från Läkemedelsverket är
en av tre föreläsare i detta avsnitt.
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LÄKEMEDELSANVÄNDNING – Vad
kan förskrivare, landsting/regioner,
myndigheter, apotek och patienter
göra för att minska läkemedelsrelaterad miljöpåverkan?
Vilka verktyg finns, vad skulle vi önska? Det krävs klokskap, miljötänk och
engagemang när vi ordinerar,
(upp)handlar och kasserar läkemedel
– oavsett om vi är förskrivare eller
patient kan alla bidra med något.
Tandvårds- och läkemedelsförmåns
verket ger genom chefsekonom
Douglas Lundin sin bild på framtiden
och läkemedelskommittéer berättar
hur drömscenariot ser ut år 2025 om
upphandling, förskrivning och användning av läkemedel, tillsammans
med upphandlingsmyndigheten.

lan sker senast
19 januari HÄR

Seminariet är gratis me
n anmälan
är bindande och om du
inte
avanmäler före den 1 feb
ruari
debiteras en kostnad av
300 kr.

RENING – Akademiska sjukhuset
är först i Sverige med att testa
metoder för rening av avloppsvatten på sjukhuset med avseende på läkemedelsrester – projektledaren berättar hur det går!
Jerker Fick från Umeå universitet,
en av Sveriges främsta forskare
på läkemedel och miljöområdet
berättar hur de jobbar för att få
bort läkemedel från miljön.
Kanske kan det vara så att vi har
rening av läkemedelsrester på
alla kommunala reningsverk år
2025? Får vi svaret av Anders
Finnson på branschföreningen
Svenskt vatten?

HUR SKA VI LYCKAS? Vad ser kommun- respektive landstings-/regionpolitiker på läkemedel och miljöområdet inför år
2025? Hela kedjan hänger ihop – allt från kravställning i upphandling till rening av utsläpp. Vi är beroende av varandra och
detta är en fråga som lyfts på både nationell och EU-nivå den senaste tiden. Hur ska vi samarbeta?

