Jävsdeklarationer
Expertmöte om läkemedelsbehandling av psoriasis
23–24 mars 2011

Deltagare

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden

Överläkare Judith Bruchfeldt

Som klinisk expert i området tbc anlitad vid
planerad föreläsning för hudläkare i ämnet
biologiska läkemedel och infektioner med
särskilt fokus på tbc. Mötet arrngerat av
Jansen-Cilag. Ersättning 7 000 sek,
2011-01-20.
Även anlitad vid seminarium i ämnet
biologiska läkemedel och infektioner med
särskilt fokus på tbc för Bristol Myers
Squibbs Europarepresentanter. Ersättning
18 000 sek, 2008.
Föreläsning 2011-05-04 på Sös för
hudklinikens läkare med Cilag Jensen som
arrangör, samma föreläsning som den tidigare
i januari dvs. biologiska läkemedel och
infektioner, med särskilt fokus på tbc.
Ersättning 300 Euro.

Överläkare Ingela Flytström

2010, psoriasisföreläsning för ST-läkare,
Pfizer.
2010, psoriasisföreläsning för sjuksköterskor
Jansen-Cilag.
2009, Deltagare i expertmöte Jansen-Cilag
(Stelara).
2009–2010, PI klinisk läkemedelsprövning,
Jansen-Cilag (Stelara).
2008, PI klinisk läkemedelsprövning, Wyeth
(Enbrel)
2008, PI klinisk läkemedelsprövning, Abbott
(Humira)
2005–2006, Co-Investigator klinisk
läkemedelsprövning, Serono (Raptiva)
2005–2006, Co-Investigator klinisk
läkemedelsprövning, Wyeth (Enbrel).
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Överläkare Anna Hallander

Deltagit i arbetsgrupp som Abbott har för
synpunkter på utbildning etc. Ersättning
10 000 sek.
Läkemedelsstudie åt Abbott 2008.
Läkemedelsstudie nu pågående åt Pfizer.
(Inga personliga anslag, pengar till klinik
budget.)

Överläkare Meirav Holmdahl

Deltar i fokusgruppsmöten två gånger per år
arrangerade av MSD. Fokus på biologiska
läkemedel Infliximab. Erhåller betalning för
resor och mötestid som betalas till kliniken.

Professor Olle Larkö

Styrelseledamot AB Chalmersinvest. Arvode
25 000 sek/år.
Styrelseledamot 6:e AP-fonden. Arvode
50 000 sek/år.

Överläkare, universitetslektor Ulla Lindqvist

Styrelseledamot i Implement IT Sweden AB.
Ingen ersättning.
Spondylartitkurs hösten 2010 samt våren
2011, två tillfällen inom Svensk
reumatologisk föreningsdirektiv som
finansierats av Abbott. Total ersättning
25 000 sek. Kursen godkänd av Ipuls.
Deltagit i Advisory Board inom området
spondylartriter för Abbott. 7 000 sek per möte
för förberedelser och 2,5 timmars deltagande.
totalt två möten har genomförts under 2009–
2010.
Tagit fram patientfall för utbildningar på
uppdrag av Schering-Plough samt genomfört
handledarutbildning. 5 000 sek per fall och
5 000 sek för utbildningen under 2009–2010.
Deltagit i två handledarutbildningar för
Wyeth under 2009 inom
spondylartritområdet.
Under 2008 haft Chatt inom ramen för
Netoktor, 1 000 sek i ersättning.
Under 2008–2009 uppdrag för Socialstyrelsen
i rörelseorganens sjukdomar,
rekommendationer. 36 000 sek.
Under 2007 föreläsning på uppdrag av Wyeth
med ersättning 7 000 sek. Under 2006
föreläsning för Abbott 5 000 sek och
Schering-Plough, 2 500 sek.
Wyeth ger bidrag till Svenska
Psoriasisartroregistrets forskningsprojekt
avseende röntgenologiskt utfall efter fem års
sjukdom med totalt 100 000 sek. Eftersom jag
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är ordförande i arbetsgruppen (övriga är Per T
Larsson KS, Huddinge - Gerd-Marie Alenius,
Umeå - Elke Theander, Malmö - Tomas
Husmark, Falun och Gunilla Holmström,
Spenhult) ansvarar undertecknad för budget
av detta bidrag och bidraget administreras av
Inst. för medicinska vetenskaper, Uppsala
universitet.
Översättning av ett livskvalitetsinstrument för
psoriasisartrit, PsAXoL i samarbete med
Galen Institute har delvis erhållit stöd av
Wyeth med 40 000 sek som bidrag till
forskningsprojektet. Undertecknad har varit
huvudansvarig för detta vårdprojekt. Avslutat
2009 med publikation.
Föreläst om psoriasisartrit vid Fortbildning
för dermatologer 45 min vid två tillfällen
2010–2011. Anordnat av MSD. Arvode
5 000 sek.
Överläkare Birgitta Stymne

ACO Advisory Board 2008–2009, endast
deltagit i två möten totalt. Abbot Svenska
Advisory board 2008–, föreläsning under
2010 för dermatologer ”systembehandling”.
Jag föreläste om Methotrexate och perorala
steroider, läkemedel som Abbot inte själva
tillverkar eller säljer. Föreläsningsarvode
15 000 sek. Whyet: Föreläst för
dermatologsjuksköterskor ”livskvalitet vid
psoriasis” vid ett tillfälle 2009.
Föreläsningsarvode 3 500 sek. Svenska
psoriasisförbundet. Föreläsning för patienter
och anhöriga i samband med deras
sommarläger 2008 och 2010. Ersättning fick
endast researvode och boende över natt då jag
talade under två dagar. Svenska
psoriasisförbundet föreläst vid flera tillfällen i
Motala nov 2010, Örebro 2010, Luleå mars
2011. Ersättning 2 500 sek × 7. Deltagit och
undervisat i deras Psoriasisskola dock utan
egen ersättning men kliniken fick betalt för
mitt deltagande. Har vid ett flertal tillfällen
föreläst i lokalföreningarnas regi och då helt
utan ersättning.
Föreläsningarna för dermatologer i
Läkemedelsföretagens regi finns inga planer
nu på liknande uppdrag däremot kommer jag
kanske att i Svenska Psoriasisförbundets regi
föreläsa för patienter, anhöriga och
allmänheten. Advisory Board uppdrag ser jag
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som ett led att få in ny kunskap på ett bra sett.
ACO Advisory Board har upphört.
Senaste fem åren ej deltagit i någon klinisk
prövning, men på kliniken där jag är
verksamhetschef har vi haft ett par kliniska
prövningar med biologiska läkemedel för
psoriasis. Två som är avslutade med Enbrel
och ett pågående Remicade dessutom ska vi
kanske delta i ytterligare ett.
Klinikchef Åke Svensson

Ingår sedan 2009 i Psoriasisförbundets
vetenskapliga råd. Erhåller för detta ingen
ersättning däremot täckes resekostnader för
deltagande i möten.
Under de senaste fem åren har jag varit
principal investigator vid följande
psoriasisstudier;
Infliximab (remicade) Schering-Plough,
Stockhom.
Infliximab (Methotrexate) Schering-Plough,
Stockholm.
Behandlingsmönster för patienter med
psoriasis I Sverige, Janssen-Cilag AB,
Sollentuna.
QoL and Costs for psoriatric patients at
different degrees of severity in Sweden,
Abbott Scandinavia AB, Solna.
Utvärdera säkerheten och effect av
Ustekinomab hos psoriasispatienter, JanssenCilag AB, Sollentuna.
Randomniderad dubbel-blind
multicenterprövning för jämförelse Galenica
1 % kräm, Elocon 1 % kräm. Galenica AB,
Malmö.
Har dessutom varit involverad i studier för
följande företag under samma tid;
Wyeth AB, Solna och i samtliga fall har mitt
deltagande varit som en del i tjänsteåtagande
som klinikchef på Hudkliniken, Skånes
universitetssjukhus i Malmö.
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Professor Mona Ståhle

Styrelsemedlem i Lipopeptide AB som är ett
företag inom Karolinska Development som
grundades 2003 där jag är uppfinnare och
grundare. Syftet är att utveckla läkemedel för
att främja sårläkning och företaget befinner
sig ännu i preklinisk fas.
Medverkat som föreläsare och Advisor åt
flera företag (Pfizer, Abbott, Jansen-Cilag,
MSD) Summa ersättning cirka 40 000–
50 000 sek/år under 2010.
Vetenskaplig rådgivare åt Moberg Derma
som utvecklar hudprodukter huvudsakligen
mog svamp och eksem – erhållit aktier
5 000 a 0,1 sek som ersättning.
Rådgivare inom Lipopeptide AB utan
ersättning.
Vetenskaplig rådgivning vid behov åt
Moberg Derma – ingen ersättning förutom
den aktiepost jag tidigare erhållit.
Medverkar i bedömning av ansökning till
LEOs forskningspris tillsammans med andra
Nordiska representanter för den Nordiska
Dermatologiska föreningen, ingen ersättning.
Medverkar i bedömning av ansökningar till
MSDs psoriasisstipendium – ingen
ersättning.
Kommer att delta i Post-graduate corse för
Pfizer i mars 2011. Kommer att föreläsa om
Psoriasis och leversjukdom, ersättning
3 000 USD.
Är för närvarande huvudprövare för FAS2studie för företaget Actelion, framför allt
läkemedel mot psoriasis.
Ansökan inskickad om anslag från MSD om
forskningsstöd för en studie om fem års
uppföljning av den kliniska utvecklingen av
nydebuterad psoriasis. Ännu inte erhållit
besked inte uppdragsforskning utan nonconditioned research grant.
Ansökan inskickad till Pfizer avseende nonconditioned research grant fö ratt studera
blodfettsprofil före och efter behandling med
Enbrel. Besked föreligger ännu inte.
Ansökan om stöd till utveckling av
databasplattform och biobanksmodul för
systembehandling vid psoriasis inskickad till
Pfizer, Abbott, MSD och Jansen-Cilag.
Besked föreligger ännu inte.
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Avslutade uppdrag:
Schering Plough- non conditioned research
grant 2005, 450 000 sek för psoriasisprojekt.
Serono 2005 och 2006 non conditioned
research grant, 500 000 sek för psoriasis
projekt.
Specialistläkare Tore Särnhult

Sitter med i Advisory Board för MSD och
Jansen, och from nu även Abbott. Ersättning
6 000 sek per gång, 1–3 gånger per år.
Föreläst/föreläser eller bidrar på annat sätt i
utbildningar arrangerade av företagen för
MSD, Abbott, Jansen och Pfizer. Ersättning
cirka 1 300 sek per nedlagd arbetstimme.
Senaste åren cirka 6–8 tillfällen per år totalt.
Deltog som prövare i Restore för MSD
(Schering-Plough).

Docent, överläkare Toomas Talme

Ledamot av Advisory Board/referensgrupp
för Abbott och MSD och grupperna träffas
kvällstid cirka två gånger per år, ersättning
totalt cirka 20 000 sek/år. Kommer att planera
för och föreläsa på en vidareutbildningskurs
för Abbott i vår, beräknat arvode 16 000 sek.
Föreläsningsarvode Schering, Wyeth och
Abbott i samband med
vidareutbildningskurser för hudläkare.
Ersättningens storlek har varierat stort över
åren men handlar om i genomsnitt 10 000–
20 000 sek/år.
Principal investigator under två stycken
pågående läkemedelsprövningar för Abbott
respektive Pfizer. Investigator i en pågående
läkemedelsprövning för Janssen-Cilag. Inget
personligt arvode eller anslag för dessa
prövningar utan alla arvoden tillfaller
hudkliniken Karolinska.
Deltagit som investigator i
läkemedelsprövningar för Wyeth, Schering,
Serono och Leo, men inte erhållit några
personliga arvoden.
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Professor, överläkare Carl-Fredrik Wahlgren

Oavlönad deltagare i ACOs Advisory
Board/referensgrupp för företagets forskning,
en till två kvällsmöten per år. Sakkunnig åt
Apoteket Produktion & Laboratorier (APL)
inom området dermatologi. APL
tillhandahåller produkter som
läkemedelsindustrin inte tillhandahåller.
Timarvoderat. Cirka två till fyra timmar per
år.
Föreläsningsarvode Leo, Pfizer, Shire &
Wyeth. Arvode i genomsnitt
5 000 sek/föreläsning.

Specialistläkare Birgitta Wilson Claréus

Ledamot i referensgrupp dermatologi för
MSD/Schering Plough sedan flera år, två
möten per år och 5 000 sek per möte.
Abbot sedan i höstas med två möten per år
ersätts med 5 000 sek per möte.
Föredrag vid vidareutbildning för
dermatologer sponsrad av MSD nov 2010 och
jan 2011, 4 000 sek per föreläsning.
Föreläst för Jenssen-Cilag interaktiv
utbildning i PsoReg för privata hudläkare utan
ersättning hösten 2010.
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