Legemidler og miljø
– et dilemma i var tid
Sted: Store Auditoriet Haukeland Universitetssjukehus
Tid: Torsdag 11.mai 2017
Møteleder: Janne Kristiansen, Helse Bergen
Program
09.30 – 09.45 Velkommen
Første avdeling: Legemidler - hva er utfordringen?
09.45 – 10.45 Legemiddel – nyttig, men farlig
v/forskningsdirektør Christopher Harman, Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
-

Når blir et legemiddel en forurensning?
Legemidler i avløpsvann – hva finnes og kan det fjernes?

Pause 10.45 – 11.00
Andre avdeling: Legemidler i omløp – regulering og tilbud
11:00 – 11.25 Godkjenning av legemidler i Norge og Europa
v/Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør Statens legemiddelverk (SLV)
-

Hva sier lovverket?
Bør miljø telle ved godkjenning av legemidler?
Pasientene eller miljøet?

11:30 – 11.55 Legemiddelindustriens arbeid med miljø
v/ Karita Bekkemellem, adm dir. Legemiddelindustrien (LMI)
Lunsj 12.00 – 13.00

Tredje avdeling: Løsninger i sikte?
13.00 - 13.25 Innkjøp i dilemma – innovative løsninger
v/Bente Hayes, divisjonsdirektør, divisjon legemidler, Sykehusinnkjøp
13.30 – 13.50 Legemidler i sykehuset – pasientbehandling med miljøfokus?
v/overlege Tormod Karlsen Bjånes, Legemiddelkomiteen i Helse Bergen
Pause 13.50 – 14.00
Fjerde avdeling: Paneldebatt: Hvor går vi hen? En stor eller liten utfordring for
fremtiden?
14.00 – 14.45 Paneldebatt m/deltakerne
14.45 – 15.00 Oppsummering og avslutning v/møteleder Janne Kristiansen
Avslutning - Takk for i dag!

Det er Miljøfaggruppen i Helse Vest som arrangerer dette seminaret. Helseregionenes
faggrupper er samlet under Grønt sykehus, den nasjonale satsingen på ytre miljø i
spesialisthelsetjenesten.
Faggruppens formål er blant annet å bidra til effektiv miljøinnsats gjennom informasjon og
erfaringsutveksling. Seminaret gjennomføres for å skape en felles plattform for deling av
informasjon om noen utvalgte miljøutfordringer i og for spesialisthelsetjenesten. Målet er å
øke oppmerksomheten på ytre miljø, gi nye impulser for lokale tiltak og presentere ulike
vinklinger i og for et begrenset tema.
Denne gangen er fokus legemidler og miljø. Miljøfaggruppen vil prøve å få arrangert nye
seminarer rundt i Helse Vest der helse og miljø er bærende tema.
Vel møtt på dagsseminar!
Hilsen fra arrangøren

