
Skånsk Life Science – hur ska skåningarna 
få tillgång till nya innovativa läkemedel  
i rimlig tid?

Läkemedelsbranschen verkar i ett kontinuum som förenklat 
kan beskrivas forskning – utveckling – användning – upp-
följning.

Samverkan mellan Life Science-sektorn och Region Skåne 
sker i princip i alla dessa delar och är av stor vikt för båda 
parter. Det finns ett gemensamt intresse att tillgängliggöra 
innovativa läkemedel och behandlingar som syftar till 
patientnytta i form av förbättrade utfall i vården.

Region Skåne har i sin Verksamhetsplan och budget 2019 
med plan för 2020-2021 uttryck följande: 

”Utveckling av nya effektiva läkemedel i kombination med 
förbättrade diagnostikmöjligheter ska ses som en investering, 
inte bara för hälsa, utan också för god social och ekonomisk 
utveckling.”  

”För att stärka läkemedelsindustrins utveckling krävs satsningar 
på utvecklingen av ekosystemet för life science som helhet, 
satsningar på möjligheten till kliniska prövningar, ökat sam-
arbete över Öresund med MVA som kärna samt insatser för att 
dra nytta av ESS och Max IV som hävstänger för utveckling.”  

Vad behöver göras för att leva upp till dessa ambitioner?  
Under kvällen kommer frågan att belysas utifrån perspektiven 
av regional utveckling samt hälso- och sjukvård.

Första debatten sker mellan Anna Jähnke (M) och Yvonne 
Augustin (S), Regionala utvecklingsnämnden

Debatt nummer två står mellan Gilbert Tribo (L) och Anna-
Lena Hogerud (S), Hälso-och sjukvårdsnämnden 

På scen finns också ”kommentatorpanelen” bestående av 
Katarina Johansson, grundare och fd VD av Nätverket mot 
cancer, Petter Hartman VD Medicon Valley Alliance samt 
Anders Blanck VD LIF. 

Moderator är Anders Åkesson Senior Advisor LIF.

Välkomna!
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Uppstart Almedalen sker i Skåne

Tid och Anmälan

Tid: Onsdagen den 19 juni, kl 16.30–19.30 (paneldebatt  
kl 17-18, därefter mingel till kl 19.30 med lättare förtäring)

Lokal: Restaurang P2 i Malmö vid Regionhuset,  
Dockplatsen 24, Malmö

Anmälan: Anmälan görs senast den 10 juni via LIFs hemsida,  
www.lif.se under fliken ”Kalendarium”.

Frågor: Patrik Malmros, ordförande LIF Södra,   
ordf.sodra@lif.se

Magnus Johansson, vice ordförande LIF Södra,  
vordf.sodra@lif.se 

https://www.lyyti.fi/reg/Uppstart_Almedalen_sker_i_Skane_9162

