
Individstyrd behandling i vård och forskning 
– utnyttjar vi våra möjligheter?

Läkemedelsutvecklingen inom onkologi befinner sig i en spännande tid. Prövningarna är mer 

komplexa med biomarkörstyrd patientselektion, biopsier, avancerad imaging, ökande myndig-

hetskrav och mer administration. Samtidigt ställs högre krav från myndigheter, TLV, landsting 

och företag på kunskap om hur läkemedel används, vilket värde de ger och om rätt patient 

verkligen får rätt läkemedel i vårdens vardag. 

De svenska registren är världskända men kan idag i praktiken sällan besvara läkemedelsfrågor. 

Vi skulle kunna bidra med världsunik populationsbaserad forskning men vem tar kunskapen från 

varje patient i Sverige till podiet på ASCO? Multidisciplinärt samarbete och samverkan är en 

förutsättning, liksom tid, engagemang och incitament för att genomföra arbetet.

Vi hoppas att detta symposium kan inspirera och skapa motivation för detta viktiga arbete hos 

er som arbetar inom onkologin i syfte att behålla Sveriges framstående position när det gäller 

kunskap om läkemedelsutveckling och användning.
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INBJUDAN TILL VETENSKAPLIG SAMMANKOMST

19 mars 2013 kl 17.00 – 20.00 Crusellsalen, Linköpings konsert och kongress

PRELIMINÄRT PROGRAM 17.00 – CA 19.00

Introduktion  

Individstyrd behandling i klinisk forskning – framtidens melodi?

Hur ser de mest spännande prövningarna ut, vad ska till för att vi i Sverige ska kunna delta och hur 

kan de bidra till mer nytta för patienterna?

Varje dag är en prövning – att lära mer från varje patient i den kliniska verkligheten 

Varför är det så viktigt och hur kan vi leva upp till dagens och framtidens krav på kunskap?  

Läkemedelsföretagets perspektiv.

Läkemedelsuppföljning i den kliniska vardagen – en källa till vetenskaplig forskning, kontinuerlig 

kunskapsutveckling och bättre vård för patienterna. 

Paneldiskussion 

Summering och avslut

Ca 19.00 Mingel, en lättare måltid serveras

Anmälan sker via www.onkologidagarna.se senast 11 mars.  Huvudmannens godkännande krävs för 

deltagande. Pfizer och AstraZeneca står för symposiekostnad och förtäring

Pfizer och AstraZeneca är två av de mest forskningsintensiva företagen i Sverige, både inom onkologi och andra terapiområden. Vi har 

under många år samarbetat med vården för aktivt deltagande i klinisk forskning i Sverige. Vi arbetar för fortsatt samverkan, kunskapsutbyte 

och deltagande i prövningar och uppföljning i alla faser av läkemedelsutveckling och användning.  www.pfizer.se, www.astrazeneca.com

I samband med Onkologidagarna 2013 arrangerar Pfizer och AstraZeneca detta 
vetenskapliga symposium.
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