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INBJUDAN 

Hur skapar vi en gemensam målsättning för CAR T i 
Sverige? 
Patienter som idag har få eller inga alternativ kvar står och väntar på innovativa cell- och 

genterapibehandlingar. Vad behöver vi för att kunna rädda liv? 

Sveriges kompetensnätverk för CAR T-celler - SWECARNET - hälsar er välkomna till Folkhälsodalen 

(www.folkhalsodalen.se) för en diskussion om möjligheter och utmaningar inom området.  

De senaste årens stora medicinska genombrott har lett till helt nya behandlingsprinciper som skapar 

möjlighet till behandling av svårt sjuka patienter. De nya behandlingsprinciperna med CAR T-celler ställer 

dock nya krav på hur hälso- och sjukvården struktureras och hur dessa behandlingar finansieras.  

Även i Sverige behövs ett förtroendefullt samarbete mellan sjukvården och andra aktörer för att den 

vetenskap och kunskap som finns ska omsättas till riktig patientnytta.  

Datum och tid: 31 augusti kl 10.00-11.30   

Se på seminariet på länk: https://www.folkhalsodalen.com/lillascenen/ 

Moderator: Anne Carlsson (anne.carlsson@reformklubben.com) 

Program: 

10.00 – 10.15 Välkommen  

Vad är SWECARNET?  

     Vad är CAR T? - Swedish CAR T Competence Network  

Professor Stephan Mielke, Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset,

 projektledare SWECARNET  

 

10.15 – 10.25    CAR T i Sverige - bakgrund och framtid  

Professor Gunilla Enblad, Akademiska sjukhuset samt ordförande i nationella

 arbetsgruppen för CAR T inom  RCC    

 

10.25 – 11.25  CAR T från olika perspektiv. Hur skapar vi en gemensam målsättning för CAR T i Sverige, så 

att rätt patienter behandlas och finansiering finns på plats?  

Deltagare i diskussionen:  

Anna Alassaad  Regionkoordinator och projektledare TLV, Tandvårds- och  

   Läkemedelsförmånsverket 

 

Christer Jonsson  Regionstyrelsens andre vice ordförande och ordförande i  

  beredningen för hälso- och sjukvård i region Kalmar län. F.d 

  landstingsstyrelsens förste vice ordförande. 

 

Dag Larsson   Senior sakkunnig policy på LIF; de forskande  

   läkemedelsföretagen 

 

Gerd Lärfars  Specialist i invärtesmedicin och Hematologi samt ordförande  

  i NT- rådet för nya terapier 
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Helene Hellmark Knutsson Landshövdning i Västerbottens län, f.d minister för högre

 utbildning och forskning   

 

Liselott Eriksson  Ordförande Blodcancerförbundet 

 

Örjan Norberg  Enhetschef Innovation och forskningsanslag Region  

   Västerbotten 

 

11.25 – 11.30  Summering och avslutning    

 Professor Stephan Mielke, Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset,

 projektledare SWECARNET  

 

Varmt välkomna! 

 

SWECARNET är ett öppet mötes- och utbildningsnätverk för akademiska partners, hälso- och sjukvården, 

industrin och andra aktörer som jobbar med de utmaningar som finns kring implementeringen av CAR T-

cellsterapi i Sverige. Vi har ett nära samarbete med RCC:s CAR T-cellsgrupp samt Cellterapigruppen inom 

Svensk-Norska BMT-gruppen (SNBMTG). Målsättningen är att öka samarbetet över gränserna mellan de 

olika inblandade partners i den här komplicerade processen så att vi kan erbjuda dessa livräddande terapier 

och att öka patientsäkerheten genom interdisciplinärt samarbete. 

https://atmpsweden.se/swelife-atmp-2/projects/sdp5-swecarnet/ 

SWECARNET (Sweden’s CAR T Cell Competence Network, finansieras genom det strategiska nationella 

projektet SWElife-ATMP (Vinnova diarienr: 2017-02453). 
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