Jävssammanställning för externa deltagare vid workshop om Expertmöte Restless legs
17 november 2008
Deltagarlista
Docent Gaby Badre

Distriktsläkare, PVO-chef Mats Elm

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden
Styrelseuppdrag/konsult åt företag, medverkan i
innovativt företag:
Ägare och styrelseledamot i:
a) Swedsleep AB (tidigare HIC AB). Ett
innovativt företag, vilket tar fram
medicinsk teknisk utrustning t.ex. för
distansövervakning, epilepsi och
sömnregistrering.
b) b) SDS Kliniken AB. Privat sömn och
stressklinik i Göteborg.
Medverkan i marknadsföring eller
produktutveckling,
sakkunnig/expert/vetenskapligt råd åt företag, av
företag arvoderad föreläsning avseende forskning
och kunnande:
Konsult till sängtillverkare – FoU Hilding Anders
AB Till och med juni 2006 – Forskningskonsult.
Denver Bed – Systemutveckling, ingen privat
ersättning, 2008.
Expertmöte; Glaxo UK, Sanofi FR.
Föreläsning – sömn; Resmed, Organono, Peab etc.
Annan typ av bidrag från företag och intressent:
Hilding Anders AB bekostnad av 50 %
forskartjänst vid GU till slutet av 2006.
Lån/Aktier; Swedsleep AB, SDS Kliniken AB.
Deltagit i flera studier ej relaterade till RLS.
Arvoderande föreläsningar.
Annan typ av uppdrag för företag eller intressent:
Föreläsningsarvode enstaka tillfällen om
huvudvärk MSD 2006–2007.
Annan befattning med klinisk prövning:
Har deltagit som prövare vid SAD-studien
(angående demens) slutmöte 2005 – FDA
inspektion 2006, ASCOT-studien (hypertoni)
1998–2005. Båda studierna via Pfizer, ersättning
utbetalt till arbetsplatsen.
Tidigare deltagit i flertal studier inom olika
områden som berört primärvård och för olika
företag.
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Docent, överläkare Ludger Grote

Medverkan i innovativt företag/innehar patent
som rör uppdraget:
Upphovsman till en patentansökan rörande en
läkemedelskombination vid behandling av
RLS/PLMS. Ansökan har ännu ej lett till något
godkänt patent. Rättigheter till denna
patentansökan ägs av företaget Cereus Science
AB där jag är delägare. Inga ersättningar har
erhållits. Rättigheter till ansökan har ej
kommersialiserats. Inga kliniska prövningar kring
denna patentansökan har bedrivits.
Sakkunnig-/expertuppdrag:
Breas Medical, Sverige 2003–2007. Rådgivande
vid utformning av Autotitrerad CPAP-utrustning
för behandling av sömnapné. Ingen verksamhet
relaterad till RLS.
Weinmann GMBH, Hamburg, Tyskland från
2003. Rådgivande vid utformning av
diagnostikutrustning vid obstruktiv sömnapné.
Ingen verksamhet relaterad till RLS.
Föreläsare vid sömnsymposier riktade mot
distriktsläkare (sponsor: Boehringer Ingelheim)
vid tillfällen 2006 och 2007 samt vid ett
riksstämmesymposium kring Restless legs
(sponsor: Boehringer Ingelheim) 2007.
Föreläsare för utbildningar av både
primärvårdsläkare och övrig vårdpersonal
(Sponsorer: Boehringer Ingelheim, Sanofi
Aventis, Respironics), föreläsningsinnehåll; sömn
och sömnmedicin i sin helhet inklusive Restless
Legs Syndrom, obstruktiv sömnapné,
parasomnier, 2003–2008.
Ko-Investigator uppdrag relaterade till RLS:
Boehringer Ingelheim, pramipexol, fas 3
effektstudier, två stycken 2006–2007.
GlaxoSmithKline, ropinerol, fas 3, effektstudie,
två stycken, 2006–2008.
Principal Investigator uppdrag relaterade till RLS:
RenaPharma, Venofer explorativ effektstudie
2005.
Har deltagit som principal investigator och
coinvestigator inom flera prövningar inom det
sömnmedicinska området (insomni och obstruktiv
sömnapné). Dessa prövningar berör ej RLSområdet. Samtliga prövningar reglerade via
landstingsavtal eller motsvarande mot
sjukvård/universitet.
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Professor, överläkare Jan Hedner

Medverkan i innovativt företag/innehar patent
som rör uppdraget:
Upphovsman till en patentansökan rörande en
läkemedelskombination vid behandling av
RLS/PLMS. Ansökan har ännu ej lett till något
godkänt patent. Rättigheter till denna
patentansökan ägs av företaget Cereus Science
AB där jag är delägare. Inga ersättningar har
erhållits. Rättigheter till ansökan har ej
kommersialiserats. Inga kliniska prövningar kring
denna patentansökan har bedrivits.
Sakkunnig/expert uppdrag:
Itamar Medical, Israel 1999–2007. Utveckling av
diagnostisk utrustning inom sömnapnéområdet.
Ingen verksamhet relaterad till RLS.
Breas Medical, Sverige 2003–2007. Rådgivande
vid utformning av Autotitrerad CPAP-utrustning
för behandling av sömnapné. Ingen verksamhet
relaterad till RLS.
Cypress Medical, USA oktober 2005.
Engångsuppdrag inom området
läkemedelsbehandling vid sömnapné. Ingen
verksamhet relaterad till RLS.
Lundbeck, Danmark 2001–2005. Tillfälliga
uppdrag som expert vid utveckling av insomnibehandling, Gaboxadol vid insomni. Projekt
nedlagt. Ingen verksamhet relaterad till RLS.
Sanofi-Aventis, Frankrike 2005–2008. Deltagare
av styrgrupp i internationell karläggning av
insomni hos sökande till GP officies- EQUINOX.
Studien sanktionerad av World Federation of
Sleep Disorders och under publikation. Studien
ekonomiskt stödd av Sanofi-Aventis. Ingen
verksamhet relaterad till RLS.
Sanofi-Aventis, Frankrike april 2007.
Engångsuppdrag inom området
läkemedelsbehandling vid sömnapné. Ingen
verksamhet relaterad till RLS.
Nycomed, Sverige 2006–2007. Deltagare i
rådgivande expertmöte kring melatonin/Circadin
vid insomni vid tre tillfällen. Ingen verksamhet
relaterad till RLS.
Föreläsare vid sömnsymposier riktade mot
distriktsläkare (sponsor: Boehringer Ingelheim)
vid två tillfällen 2006 och 2007 samt vid ett
riksstämmesymposium kring sömn (sponsor:
Nycomed) 2007. Föreläsningstema insomni och
sömnapné.
Klinisk prövningsledare/annan befattning med
klinisk prövning:
Principal Investigator uppdrag relaterade till RLS:
Boehringer Ingelheim, Pramipexol, fas 3
effektstudier, två stycken 2006–2007.
GlaxoSmithKline, Ropinerol, fas 3 effektstudier,
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två stycken 2006–2008.
Coinvestigator uppdrag relaterade till RLS:
RenaPharma, Venofer explorativ effektstudie
2005.
Har deltagit som principal investigator och
coinvestigator inom flera prövningar inom det
sömnmedicinska området (insomni och obstruktiv
sömnapné). Dessa prövningar berör ej RLSområdet. Samtliga prövningar reglerade via
landstingsavtal eller motsvarande mot
sjukvård/universitet.
Professor Jerker Hetta

Av företag arvoderad föreläsning avseende
forskning och kunnande:
Enstaka föreläsningar om sömn, enligt LIFs
regler.
Medverkat i bok om ”Psykiatriska folksjukdomar”
(Pfizer, 2003).

Överläkare Björn Holmberg

Deltagit i internationellt Advisory Board en gång i
London 2006 åt Solvay Pharma.
Deltagit i Advisory Board åt Phizer 4ggr 2005–
2007.
Föreläst på nätverksträff med Infucare november
2007.
Deltar i grupp som tar fram utbildningsmaterial
om Duodopa (Solvay Pharma) och Apomorfin
(Infucare), tre möten 2007 och 2008.
Föreläst för Orion Pharma mars 2008.
Klinisk prövningsledare:
Principal investigator i DAPNE-studien (pågående
duodopa-studie i Göteborg och Sverige).
Principal investigator i GH-studie med Serono
2003–2005.

Överläkare Lena Leissner

Har under de senaste 5 åren varit ledamot i MABreferensgrupp åt företagen Boehringer- Ingelheim,
Pfizer, Nycomed, Sanofi-Aventis och Organon.
Har under denna period även hållit arvoderade
föreläsningar om sömn på uppdrag av BoehringerIngelheim, Pfizer, Nycomed, Organon, Res-Med,
Renapharma, Orion-Pharma och Aga Health Care.
Har under de senaste 5 åren varit klinisk
prövningsledare i läkemedelsstudier på uppdrag
från Boehringer-Ingelheim, GSK, Renapharma
och Organon.

Överläkare Jonas Lindh

Av företag arvoderad föreläsning avseende
forskning och kunnande:
Föreläsningsuppdrag för Boehringer Ingelheim
(flera tillfällen sista två åren som utbildare i deras
iPuls kurs om RLS, ersättning cirka 15–20 000kr
per år). Orion Pharma (enstaka föreläsningar och
utbildningar om Parkinsons sjukdom ersättning
cirka 10 000kr per år, dock ej 2008). Nordic
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Infucare (ett tillfälle max 5 000kr) och Restless
legs förbundet (vid tre till fyra tillfällen i samband
med RLS-dagen samt deras nu nedlagda ”dukutbildning” vid cirka fem tillfällen).
Annan befattning med klinisk prövning:
Deltar i läkemedelsprövningar med Orion Pharma
och Boehringer Ingelheim. Även haft en mindre
studie med Lundbeck avseende livskvalité vid
Azilectbehandling med
läkemedelsförmånsnämnden som mottagare.
Samtliga prövningar rör Parkinsons sjukdom.
Överläkare Stefan Nilsson

Har inga potentiella bindningar eller
jävsförhållanden att redovisa.

Överläkare Romana Stehlik

Har inga potentiella bindningar eller
jävsförhållanden att redovisa.

Docent Jan Ulfberg
Av företag arvoderad föreläsning avseende din
forskning och ditt kunnande:
Boehringer Ingelheim – ”Sömn och RLS”, 2006–
2007.
GSK – ”Sömn och RLS”, 2006.
Klinisk prövningsledare, Sverige:
Boehringer Ingelheim (Sifrol) ”Depression vid
RLS”, deltagande med patienter i studien, 2006–
2007. Studien utförd åt BI utförd i eget bolag;
Circad International AB.
Participating investigator i studie kring Venofer
och RLS; Sponsor Renapharma, 2004-5.
Författare till boken Ulfberg J & Sevborn S.
Rastlösa ben-sömnlösa nätter. Bauer Bok
Har eget förlag som gett ut boken : Allen R,
Montplaisir J, Ulfberg J. Restless legs- advanced
insights, Circad Bok, Nora
Distriktsläkare Karl-Erik Wallén

Har inga potentiella bindningar eller
jävsförhållanden att redovisa.

Läkare Jan Wesström

Har inga potentiella bindningar eller
jävsförhållanden att redovisa.

Professor, överläkare, verksamhetschef Håkan
Widner

Styrelseuppdrag i ett företag/medverkan i
innovativt företag:
Jag är en av sex undertecknare av beviljat (globalt
(USA US patent number 5,972,924,1999),
Canada, Australien, Sydamerika, EU, Asien och
Afrika) för cyklosporin och dess derivat som
neuroprotektivt medel. För närvarande är patentet
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genom licens och överföringar ägt av ett bolag
NeuroVive AB, som på aktietorget genomför en
ny emission. Jag innehar en liten aktiepost i detta
företag, och ingår i dess Advisory Board.
En del av patenten finns i ett bolag MAAS
Biological Laboratories, Phoenix, AZ, USA och
där har jag ett styrelseuppdrag, 1997– pågår.
Cyklosporin har ingen roll vid RLS-behandling.
Sakkunnig/expert/vetenskapligt råd åt
företag/ledamot av Advisory Board/referensgrupp
eller dylikt:
Inga pågående Advisory Board uppdrag (avsagt
alla uppdrag i samband med uppdrag vid SBU
Alert om dopaminagonister vid RLS, respektive
LV workshop- Läkemedelsbehandling vid
Parkinsons sjukdom).
Ingått i följande Advisory Board:
Boehringer Ingelheim, Sweden ”Sifrol”, 1998–
2006 (Parkinsons sjukdom och RLS). Ersättning
per år cirka 7 500–10 000. Deltagande i en
konferens, Sleep Medicine, Seattle, 2005.
2007 Lundbeck AB, Helsingborg: Azilect (tre
möten, cirka 3 000 sek). Information kring
Parkinsons sjukdom och aktuell behandling.
Övriga industrikontakter:
Föreläst/informerat om Parkinsons sjukdom till
säljare och ”key account managers” för Glaxo
Smith Kline 2006.
Klinisk prövningsledare:
Är för närvarande PI för genterapi försök genom
Ceregene Inc (San Diego, CA, USA, och
Genzyme BZ, Amsterdam, Nederländerna).
Svensk PI för studie med Comtess som
tilläggsbehandling 2003–2004, publicerad i:
Brooks DJ, Agid Y, Eggert K, Widner H,
Ostergaard K, Holopainen A; TC-INIT Study
Group. Treatment of end-of-dose wearing-off in
Parkinson´s disease: stalevo
(levodopa/carbidopa/entacapone) and
levodopa/DDCI given in combination with
Comtess/Comtan (entacapone) provide equivalent
improvements in symptom control superior to that
of tradition levodopa/DDCI treatment, Eur
Neurol. 2005;53:197–202.
Medförfattare till översikt som utsågs till årets
bästa och mest nedladdade översiktsartikel 2006;
Ekbom K, Leissner I, Ohlsson J, Widner H.
Restless legs vanligt sjukdomstillstånd som ofta
missas. Läkartidningen 2006;103:207–11.
Är styrelseledamot i SweModis, ScandModis, en
yrkesorganisation som arbetar för olika
rörelserubbningar, främst Parkinsons sjukdom och
dess differential diagnoser. RLS ingår i
arbetsområdet, men litet berört.
RLS är en del av den internationella Movement
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Disorders Society organisationens
intresseområden sedan några år och betydande
förbättringar vad avser studiedesign och
genomförande har skett efter detta.
Avslutar under hösten uppdrag om Dopamin
agonister (och L-dopa) vid RLS för SBU Alert.
Överläkare, chef sjukhusmedicin Anders
Österberg

Av företag arvoderad föreläsning avseende din
forskning och ditt kunnande:
2003: Föreläsning, demenssjukdomar, JansenCilag, tregånger.
2003: Föreläsning, demenssjukdomar, Novartis,
två gånger.
2003: Föreläsning om MS och smärta, Aventis
Pharma.
2004: Utbildningsmöte om MS, Biogen, två
gånger.
2004: Föreläsning, demenssjukdomar, Pfizer.
2004: Konsultuppdrag, patientfolder, MS och
smärta, Biogen.
2005: Utbildningsmöte – MS, Biogen.
2005: Utbildningsmöte – MS, Sanofi-Aventis.
2006: Föreläsning, MS och smärta, IQPC.
2007–2008: Inga uppdrag
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