
LÄKEMEDELSWEBBINARIUM 18 JUNI 2021

Framtidens system för läkemedel 
– vad är nästa viktiga steg för långsiktigt hållbart 

tillgängliggörande av nya terapier i Sverige

Vad behöver göras för att uppnå ett jämlikt, effektivt och långsiktigt hållbart tillgängliggörande av nya innovativa tera-
pier till patienter i Sverige, idag och i framtiden? Vad kan regionerna göra på egen hand här och nu, och i vilka delar 
krävs samverkan med staten och läkemedelsföretagen? Hur ser nästa viktiga steg ut för införandet av dessa terapier? 

Läkemedel utgör en central del av hälso- och sjukvården och skapar många gånger förutsättningar för patienter att  
leva ett liv i god hälsa, trots sjukdom. Vetenskapliga genombrott innebär nya möjligheter till utveckling inom läke- 
medelsområdet. Det ställer också krav på ett modernt system för läkemedel. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
tillsammans med Region Västerbotten in till ett webbinarium om implementerings- och  
betalarperspektivet på tillgängliggörande av läkemedel i Sverige. 

I webbinariet presenteras huvuddragen i SKR:s positionspapper för ett modernt regelverk för läkemedel, Region  
Västerbottens vitbok om tillgängliggörande av avancerade terapier och innovativa läkemedelsbehandlingar för sällsyn-
ta och svåra sjukdomar, samt Tandvårds- och läkemedelsverkets senaste rapport om hälsoekonomiska bedömningar 
och betalningsmodeller för precisionsmedicin och avancerade terapier. Regionerna delar också med sig av lärdomarna 
från senaste årets utvecklingsarbete och pilottestning av nya betalningsmodeller för innovativa terapier. Programmet 
avslutas med en framåtsyftande dialog mellan beslutsfattare i sjukvårdsdelegationen och i regionerna om vad nästa 
konkreta steg är från regionernas perspektiv. 

PROGRAM 18 JUNI KL 13.00 – 14.30
13.00  Inledning  

moderator Elham Pourazar Region Västerbotten 

13.05  SKR:s positionspapper om läkemedel  
Mikael Svensson förhandlingskoordinator, SKR 

13.15  Region Västerbottens vitbok – Tillsammans för tillgängliggörande 
Örjan Norberg chef innovation och forskningsanslag, Region Västerbotten

13.25  TLV:s rapport om hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin/ATMP  
Anna Alassaad projektledare för regeringsuppdrag om precisionsmedicin och ATMP, TLV

13.35  Lärdomar från utvecklingsarbete med nya analys- och betalningsmodeller samt reflektio-
ner kring behovet av nya typer av samverkan mellan regioner och företag  
Mikael Svensson SKR Örjan Norberg Region Västerbotten Anna Alassaad TLV 
Gustaf Befrits hälsoekonom Region Stockholm

14.00  PANEL Vad blir nästa steg för regionerna?  
Marie Morell (M) Ordförande Sjukvårdsdelegationen Anna-Lena Hogerud (S) Vice ordförande 
Sjukvårdsdelegationen Anna-Lena Danielsson (S) Regionråd, Region Västerbotten 
Christer Jonsson (C) Regionråd, Region Kalmar

 ANMÄL DIG SENAST 15 JUNI      Klicka här för att anmäla dig

KONTAKT: 
Elham Pourazar, strateg, innovation och partnerskap. Region Västerbotten, elham.pourazar@regionvasterbotten.se
Mikael Svensson, förhandlingskoordinator, Sveriges Kommuner och Regioner, mikael.svensson@skr.se

https://bit.ly/3fDOxD2



