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Pressinbjudan: Välkommen till
Läkemedelskongressen 2016 8-9
november
Möt forskningsfronten med Thomas Helleday, Mattias Uhlén, Jöns Hillborn m
fl
Vad händer i politiken? Statssekreterare Agneta Karlsson; nationella life
sciencesamordnaren Anders Lönnberg; Åsa Kullgren om den pågående
apoteksmarknadsutredningen
Innovationsklimatet i Sverige – hur ser det ut?; Charlotte Brogren, Vinnova;
Jonas Åström, GE Healthdare; Krim Talia, SP/RICE

Innovativa terapier för svårbehandlade sjukdomar:
Nanoteknologi i läkemedelsutvecklingen. Jöns Hillborn, Uppsala universitet
Biologiska läkemedel – en revolution med ytterligare potential. Mattias
Uhlén, Wallenberg Centre for Protein Research om vad är potentialen. Varför
det så stort?
Framtidens cancerbehandling skadar DNA – back to future. Thomas Helleday
professor KI/ScilifeLav, MBB
om nya angreppssätt att behandla cancer och att utveckla nya läkemedel för
olika cancerformer.
Imunoonkologi – så funkar det. Thomas Walz, MSD.
Innovativa terapier och klinisk forskning, hur får vi till det?
Egenvård - internationella trender kring rådgivning om receptfria läkemedel
Hur samverkar professioner för en optimal läkemedelsanvändning?
E-hälsa och digitalisering.
Årets kompetensapotek 2016. Tävlingen som sätter fokus på kompetens och
rådgivning för bra läkemedelsanvändning. Vilka blir årets vinnare? Vinnare
2015 var Apoteket Öringen (Apoteksgruppen Stora Höga)
Till hela programmet
Du kan följa delar av årets Läkemedelskongress via denna länk
8 november ”Innovativa terapier för svårbehandlade sjukdomar” .
9 november ”Samverkan för bättre läkemedelsanvändning”

För ytterligare information och anmälan från press kontakta
Sophie Hoas, projektadministratör, Läkemedelsakademin
sophie.hoas@lakemedelsakademin.se
Telefon 08 – 723 50 85

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög
yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och
samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte
främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom
läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i
Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom
läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen
Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.
Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser
från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och
användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer
från hela läkemedelsområdet.
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