
 

September 2020 

Janssen bjuder in till webinaret: 

 

”Hur framtidens behandlingar ska komma svenska  

patienter tillgodo” 

 

Tack vare framgångsrik forskning kan svårt sjuka patienter idag behandlas med 

avancerade läkemedelsterapier, som förlänger liv och till och med botar sjukdomar som 

tidigare var dödliga. Men medan förutsättningarna för vård har förändrats är systemet för 

prissättning, finansiering och betalning för behandlingar i stort sett detsamma.  

I Sverige används en nästan 20-årig modell som utgår från stora patientpopulationer som 

behandlas med ett eller ett fåtal läkemedel. I verkligheten finns idag flera olika läkemedel 

som är specialdesignade för mindre patientgrupper, särskilt inom cancerområdet. Ett 

föråldrat sätt att utvärdera dessa läkemedel riskerar att drabba patienterna som inte får 

tillgång till nya innovativa behandlingsalternativ. Det ställer också regionerna inför svåra 

prioriteringar.  

Några aspekter som kommer att lyftas är: 

- Vilka åtgärder krävs för att modernisera dagens betalningsmodell? 

- Vad kan vi lära oss av alternativa modeller? 

- Vad kan Sverige gå miste om, om vi inte möter upp behovet av nya modeller? 

- Hur kan ansvaret för värdet av medicinska genombrott fördelas mellan parterna, 

samhälle, företag och patient?  

Tid och plats: 16 september kl 10:00-11:00. Seminariet kommer genomföras virtuellt.  

Länk: https://zoom.us/j/94229505644?pwd=b0toUGt6bFYvVm0zc244bjg4VTJDQT09 

Meeting ID: 942 2950 5644 

Passcode: =B2SA$M72x 

Klara deltagare: Ulf Persson, professor och senior rådgivare vid Institutet för Hälso- och 

Sjukvårdsekonomi, Acko Ankarberg Johansson, ordförande Socialutskottet, Maria 

Palmetun Ekbäck, chef för Läkemedelscentrum och ordförande i Läkemedelskommittén i 

Region Örebro län och Lise-lott Ericsson, ordförande i Blodcancerförbundet. 

Moderator: Ellinor Persson 

 

Väkommen! 

Anna Käll 

Government & Public Affairs Lead, Janssen-Cilag AB   

e-mail: akall@its.jnj.com 

 

Seminariet arrangeras av Janssen. Inga ersättningar utgår för deltagande (arvode, resor 

och liknande). 

Läkemedelsföretaget Janssen verkar inom flera diagnosområden. I Sverige bedriver vi verksamhet från tidig forskning och utveckling av 

läkemedel till marknadsföring av godkända produkter. Vi har under flera år drivit frågan om hur patienternas inflytande kan tas tillvara på 

ett bra sätt.  
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