Inbjudan till öppet projektmöte för information och dialog

ATMP, affärsmodeller och hälsoekonomi
– det här gör vi i projektet

Fredagen 15 november klockan 09.00-12.00, City Life – Konferens och möten, Sveavägen 63, Stockholm

Agenda

Swelife ATMP, affärsmodeller och hälsoekonomi är en del av projektet Swelife ATMP

08.30

Kaffe

09.00

Välkommen
Dag Larsson, LIF, dagens moderator

09.10

Vad är det som gör ATMP så speciella i relation till ”vanliga”
läkemedel och till vårdens hantering av celltransplantationer?
Lisbeth Barkholt och Gunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket

09.45

Vad vill projektet åstadkomma och hur långt har vi kommit?
Anna Ridderstad Wollberg & Kristina Kannisto

10.00

Paus

10.15

Hur belyser vi delaspekter i projektet?
– redovisning och diskussion, leds från de olika arbetspaketen
Anna Björkland, Ann-Charlotte Dorange, Agneta Edberg, Dag Larsson,
Ulf Malmqvist och Örjan Norberg

Målsättningar med öppet projektmöte
•
Projektets målsättning är vara transparent och under hela projektperioden interagera och
samverka med olika stakeholders för att få input som gynnar projektets framfart och i långa
loppet alla aktörer inom ATMP området i Sverige
•
Projektet har att avrapportera Maj 2020 och är nu ungefär halvvägs
•
Det finns stort intresse för projektet – information och nytillkommet medlemsintresse.
Vilket talar för att projektets inriktning är relevant och aktuellt – samtidigt som projektformen bäst genomförs mellan de parter som medverkat ifrån start
•
Projektet väljer ”Öppet projektmöte” som del i en allmän hållning där syftet är att ge både
öppenhet runt det innehåll som utvecklas och ge möjlighet för utomstående intressenter
att ge input
•
Målgruppen för mötet är densamma som för projektet
• Aktörer med intresse för Swelife ATMP och andra strategiska projekt och satsningar,
vårdens beslutsfattare, SME och större företag som inte medverkar i projektet,
företrädare för myndighetsperspektiven och forskare inom området
• Det är ett öppet möte, dvs deltagare behöver inte ha någon formell koppling till
någon av de medverkande organisationerna

• Hälsoekonomi / affärsmodeller / stakeholder engagement
• Target product profiles / olika ATMP case
• Regelverk att förhålla sig till / ATMP vs celltransplantationer
11.15

Vad händer fram till projektets avrapportering
Anna Ridderstad Wollberg

11.30

Hur säkerställer vi patientperspektivet på ett klokt sätt?
Ett samtal med Andreas Hager, jurist och NT-rådets rådgivare om
patientmedverkan

12.00

https://swelife.se/projekt/atmp/
https://atmpsweden.se/swelife-atmp/projects/

Anmälan till projektmötet
Datum: Fredag den 15 november
Tid: 09.00 - 12.00 (Kaffe serveras från kl 08.30 och lättare lunch serveras efteråt)
Plats: City Life - Koneferns och möten, Sveavägen 63, Stockholm
Anmälan: Senast 11 november via denna länk: https://www.lyyti.fi/reg/projektmote-atmp

Mötet avslutas med lättare lunch och mingel

Mötet kommer att hållas på svenska
Swelife är ett strategiskt innovationsprogram för life science, finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova.
Projektparter: RISE (projektledare), KCC, KI, LIF, NT-Rådet, IHE, Akademiska sjukhuset, Region Skåne,
Region Örebro, Region Västerbotten, Pfizer, Novartis, CellProtect, Idogen, NextCellPharma

Värd för mötet:

